د افغانستان اسالمی دولت
د عدلیی وزارت

AC
KU

مقرره ،اداره مرکزي جلب و انسجام مساعدت کشور هاي
متحابه

رسمی جریده

شماره نهم  -۵۱اسد سال ۵۷۳۱
نمبر مسلسل ۳۸۷ -

بسـم هللا الرحمن الرحیم
مقرره اداره مرکزي جلب و انسجام مساعدت کشور هاي متحابه
فصل اول
احکام عمومي
ماده اول:
 -۱این مقرره بتاسي از حکم ماده ( )۷۲قانون و اصول عمده تشکیل و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولت اسالمي
افغانستان بمنظور تنظیم اجراات و فعالیت هاي اداره مرکزي جلب و انسجام مساعدت کشور هاي متاحابه وضع گردیده.

مینماید.
ماده دوم:
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 -۷اداره مرکزي جلب و انسجام مساعدت کشور هاي متحابه در چوکات صدارت عظمي دولت اسالمي افغانستان فعالیت

اداره مرکزي جلب و انسجام مساعدت کشور هاي متحابه دراین مقرره بنام اداره مرکزي یاد میگردد.
ماده سوم:

اداره مرکزي در تنظیم و انسجام روابط مساعدت هاي اقتصادي ،علمي ،فرهنگي و تخنیکي کشورهاي متحابه با دولت
اسالمي افغانستان و توسعه جلب مساعدت ها مسوولیت دارد.
ماده چهارم:

اداره مرکزي در فعالیت هاي خویش احکام سایر اسناد تقنیني نافذ و این مقرره را مالک عمل خویش قرار میدهد.
ماده پنجم:
 -۱اداره مرکزي روابط خود را با کشور هاي دوست و اسالمي در جهت جلب تامین و تسهیل مساعدت ها از طریق
وزارت امور خارجه دولت اسالمي افغانستان تنظیم مینماید.
 -۷وزارت امور خارجه مکلف است تسهیالت الزم را غرض تحقق اهداف مندرج در فقره ( )۱این ماده فراهم سازد.

فصل دوم
تشکیل
ماده ششم:
در راس اداره مرکزي رئیس عمومي قرار دارد که مطابق احکام قانون تعین میگردد.
ماده هفتم:
اداره مرکزي داراي معاون یا معاونان روسا و امران شعبات بوده که مطابق احکام قانون مقرر میشوند.
ماده هشتم:
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رئیس مسوول اجراات و فعالیت هاي اداره مرکزي میباشد.

معاون یا معاونان روسا و امران شعبات در پیشبرد وظایف محوله در حدود صالحیت هاي شان مسوولیت فردي دارند.
ماده نهم:

وظایف و صالحیت معاون یا معاونان از طرف رئیس عمومي مشخص میگردد.
ماده دهم:

تشکیل و بودجه اداره مرکزي مثل سایر ادارات مرکزي صدارت طي مراحل گردد.
ماده یازدهم:

نماینده گي اداره مرکزي به اساس پیشنهاد اداره مرکزي و منظوري مجلس عالي وزرا در بنادر والیات کشور و ممالک
کمک دهنده ایجاد شده میتواند.

فصل سوم
وظایف و صالحیت ها
ماده دوازدهم:
اداره مرکزي داراي وظایف و صالحیت هاي ذیل میباشد:
 -۱بررسي و ارزیابي مسوده پروتوکول ها در رابطه به مساعدت کشورهاي دوست و کنترول از اجراي دقیق مواد مندرج
پروتوکول هاي عقد شده.
 -۷تنظیم انتقاالت ثبت و نگهداري اموال مساعدت شده شامل پروتوکول بوزارت خانه ها ادارات دولتي و والیات کشور.
 -۳تنظیم انتقاالت ثبت و نگهداري اموال مساعدت شده که از طریق این اداره بوزارت خانه ها ،ادارات دولتي والیات
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کشور و سکتور خصوصي مساعدت میگردد.

 -۴نظارت و کنترول بر حفظ و نگهداشت اموال وارده در گدام هاي مرکزي و نمایندگي هاي بنادر که از طرف کشور ها
و مراجع مساعدت کننده باختیار اداره گذاشته میشود.

 -۵کنترول و نظارت در امر توزیع اموال توریدي به مستحقین و حفاظت اسناد مربوطه به ان.

 -۶ارزیابي منابع تامین مساعدت از کشور هاي متحابه و ارائیه پیشنهادات در زمینه ارتقاء موثریت استفاده از این
مساعدت ها در مرکز و والیات کشور به مجلس عالي وزراء.

 -۲ارزیابي و ابراز نظر در مورد اسناد و پیشنهادات هیأت و نمایندگانیکه بغرض جلب مساعدت خارج کشور مسافرت
مینماید.

 -۸تنظیم امور پذیرش و اعزام هیئت ها مطابق پروگرام معینه.
 -۹اداره میتواند در جلب و جذب مساعدت کشور هاي متحابه و موسسات خیریه بین المللي و اشخاص انفرادي
بادرنظرداشت شرایط مساعد محیطي تصمیم اتخاذ و به مجلس عالي وزرا پیشنهاد نماید.
 -۱۱اداره مرکزي مکلف است راپور اجراات خویشرا ربع وار به مجلس عالي وزراء ارائه نماید.

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده سیزدهم:
هیئت هاي سفر کننده مکلفند نتایج کار خویشرا به اداره مرکزي ارائه نمایند.
ماده چهاردم:
اداره مرکزي داراي مهر مخصوص بوده که در ان اسم اداره و نشان دولت اسالمي افغانستان حک گردیده است.
ماده پانزدهم:
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این مقرره بعد از منظوري مجلس عالي وزراء نافذ و در جریده رسمي نشر گردد.

و با انفاذ این مقرره تنظیم اجراات اداره همکاریهاي والیات با جمهوریت ها و ایاالت جمهوري هاي اتحاد شوروي منتشره
جریده رسمي شماره ( )۶۶۴مورخ  ۱۳۶۲/۱/۳۱ملغي میگردد.

