د افغانستان اسالمی امارت
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رسمی جریده

د امتیاز خاوند :د عدلیې وزارت

د چاپ نیټه( :شنبه) د  ۰۲۴۱ھ ق کال د (جمادی االولی) د میاشتی ( )۴۲نیټه

(دوه یمه) ګڼه
پرله پسی نمبر ۷۸۷

مقررۀ طرزالعمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این مقرره بمنظور تنظیم یکسان امور مربوط به ترتیب پیشنهاد اسناد تقنینی به مقامات عاایی اماارت اسا می انسانساتان
وضع گردیده است.
مادۀ دوم:
این مقرره طرزایعما تهیاه و پیشانهاد اساناد تقنینای ایارا کاه تواویب ن از وا

یت امیرایمانمنین و شاورار وزیاران

میباشد ،تنظیم می نماید.
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فصل دوم

ترتیب طرح (پالن گزاری) کار تقنینی

مادۀ سوم:

تهیۀ اسناد تقنینی مطابق به طرح (پ ن) کار تقنینی وورت میگیرد.
مادۀ چهارم:

تهیۀ مسودۀ طرح (پ ن) کار تقنینی از وظایف وزارت عدییه امارت اس می انسانستان میباشد.
مادۀ پنجم:

مسااودۀ طاارح (پا ن) کااار تقنیناای بااه اساااء پیشاانهاد وزرام ،رواایء سااتره م کمااه ،وزیاار عدییااه ،ریاساات ااار عمااومی
مستق و مران سایر ادارات مرکزر امارت اس می انسانستان ترتیب میگردد.
وزارت یااا اداره بایااد اب ا از اراوااۀ پیشاانهاد هاات شاامو موضااوم مربااوط در طاارح (پ ا ن) کااار تقنیناای باار ضاارورت
توویب ،تعدی  ،تکمی یا ایسار اسناد تقنینی مربوط غور و بررسی نماید.

مادۀ ششم:
پیشنهادات در بارۀ طرح (پ ن) کار تقنینی باید داا سه ماه اب از ختم سا با توضای ضارورت طارح ن باه وزیار
عدییه ارسا گردد.
دالی توضی ی باید اور مطایب ذی باشد.
 -۱نهرست اسناد تقنینی نانذ را ع به موضوعاتیکه م ددا ً تنظیم میگردد.
 -۲دالی تنظیم سند تقنینی پیشنهاد شده.
 -۳اراوه منابع مایی و مادر ایکه برار تطبیق سند تقنینی در نظر گرنته میشود.
 -۴موعد تخمینی اراوه طرح به شورار وزیران اماارت اسا می انسانساتان دالیا توضای ی بایاد اضاانه از ساه وا ۀ
تایپ شده نباشد.
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مادۀ ھفتم:

وزیر عدییه میتواند اب از شمو پیشنهاد در مسودۀ طرح (پ ن) کار تقنینی از مقاام پیشانهاد کنناده را اع باه ضارورت
توویب ،تعدی  ،ضمیمه یا ایسار سند تقنینی ،توضی ات اضانی الزم را مطایبه نماید.
مادۀ ھشتم:

وزیر عدییه مسودۀ طرح (پ ن) کاار تقنینای را یکمااه ابا از خاتم ساا باه شاورار وزیاران اماارت اسا می انسانساتان
تقادیم مای نمایاد ،مزماان باه ن را اع باه پیشانهاداتیکه بااه نظار وزیار عدییاه غیار ضارورر و غیار مساتد بااوده و در
مسودۀ طرح (پ ن) شام نشده است ،نظر ت ریرر خود را اراوه مینماید.
مادۀ نهم:

طاارح (پا ن) ساااالنۀ کااار تقنیناای توسااط شااورار وزیااران توااویب و از انااب مقااام امااارت اسا می انسانسااتان منظااور
میگردد.
مادۀ دھم:
طرح (پ ن) کار تقنینی اور نهرست اسناد تقنینی ااب طرح در مدت پ ن شاده ،اسامار ماران مساوو تهیاه طارح و
موعد اراوه ن به شورار وزیران می باشد.

مادۀ یازدھم:
طرح اور سه بخش ذی میباشد:
 -۱نهرست اسناد تقنینی ایکه توویب ن از و

یت مقام امارت اس می انسانستان میباشد.

 -۲نهرست اسناد تقنینی ایکه توویب ن از و

یت شورار وزیران امارت اس می انسانستان میباشد.

 -۳نهرست اسناد تقنینی ایکه را ع به تعدی یا تکمی اسناد تقنینی نانذ باشد.
در وورت ضرورت به ابتکار شورار وزیران امارت اس می انسانستان یا به پیشنهاد وزیر عدییه در ریان ساا در
طرح (پ ن) تسیراتی ورده شده میتواند.
مادۀ دوازدھم:
شورار وزیران به وزیر عدییه و مر مسن ترتیب اسناد تقنینی از شمو سند تقنینی در طرح (پ ن) و موعد اراوه ن
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به شورار وزیران اط م می د د.
مادۀ سیزدھم:

تاایمین اام نگاای و کمااا عزماای بااا وزارت ااا و ادارات در ترتیااب اسااناد تقنیناای و مرنااان مرااباات از تطبیااق طاارح
(پ ن) به عهدۀ وزارت عدییه امارت اس می انسانستان میباشد.
مادۀ چاردھم:

پیشنهادات در بارۀ تهیۀ مسودۀ اسناد تقنینای ایکاه دارار ا میات عاام نباشاد و مرناان تعادی  ،تکمیا و یاا ایساار اسامی
اسناد تقنینی نانذ که شام طرح (پ ن) نمیگردند ،هت کسب توانق به وزارت عدییه اراوه میگردد.
مادۀ پانزدھم:

وزارت ا و ادارات که در کار طرح و تدوین سند تقنینی شام طرح (پ ن) کار تقنینی اشتراک مینمایند ،باید مزمان
با ن تهیۀ مسودات اسناد داخزی مربوط به خود را که در رابطه با ان اذ سند تقنینی مذکور وادر گردد ،عمزی سازند.

فصل سوم
طرز تهیه و ھم آھنگ ساختن اسناد تقنینی
مادۀ شانزدھم:
( ) ۱وزیر یا مر اداره ایکه مسوو تهیۀ سند تقنینی می باشد ،هت تهیاۀ ساند تقنینای یایت باا وا

یتی را مشاتم بار

مامورین وزارت یا اداره و متخووین تعیین می نماید.
( ) ۲در وورتیکه ترتیب مسوده توسط رند وزارت یا اداره وورت گیرد ،باساء توامیم مشاترک ماران ایان وزارت
ا و ادارات ،ییت مختزط از نماینده گان نها تشکی میگردد.
مرر که مسوو ترتیب سند تقنینی می باشد ،نعاییت ییت مختزط را ر نمایی و م نگ میسازد.
مادۀ ھفدھم:
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بااه منظااور تاادوین اسااناد تقنیناای بساایار مهاام ،میتوانااد یاایتی از طاارف مقااام امااارت اسا می انسانسااتان و یااا اام شااورار
وزیران تشکی شود.
مادۀ ھجدھم:

ییت کار خود را از مطایعۀ نقه ن ی شریعت اس می ،اسناد تقنینی نانذ امارت اس می ،و کشور ار اس می ت اارب
اوزه از تطبیق نها ،اثار عزمی ،نظریاات پیشانهادر نشار شاده اتباام کشاور و متخوواین وارد در موضاوم و ساایر
مواد الزم شروم مینماید.
مادۀ نزدھم:

نگام طرح و تدوین سند تقنینی باید مطابقت معیار ار قاوای ناناذ در مساایزی کاه در ساند تقنینای ا و نوا خوا اد
گردید با ا داف و خط مشای اماارت اسا می انسانساتان تعیاین شاود ،خا

اا ،مساایرت اا و ساایر نوااوایکه در اساناد

تقنینی نانذ در مسای مذکور و ود دارد ،برم گردد.
مادۀ بیستم:
( ) ۱در ترتیااب سااند تقنیناای بایااد ضاارورت تکام ا و ثبااات نظااام قااوای در مسااای مربااوط مااد نظاار گرنتااه شااود تااا از
تعدی ت و ضمایم بعدر زوگیرر بعم

ید.

( ) ۲ضمن ترتیب سند تقنینی باید نتایج متواعۀ ناشای از تطبیاق ساند تقنینای ارزیاابی و تشاخی

گاردد و مرناان معاین

شود که در اثر ان اذ سند تقنینی دید کدام یا از اسناد تقنینی نانذ ،تعدی  ،تکمی و یا یسوه میگردد.

مادۀ بیست و یکم:
در ریان غور و ب ث رور طرح اوییاۀ ساند تقنینای عا وه از نماینادگان وزارتهاا ،ادارات و متخوواین ذیع ااه ،از
نمایندگان با و
م

یت منسسات بزرگ عزمی و وسای اط عات معای نیاز دعاوت بعما ماده میتواناد ،باا نظار داشات

ظات ،پیشنهادات و نظریات اراوه شده ،طرح اوییۀ سند تقنینی ،تکمی میگردد.

مادۀ بیست و دوم:
سند تقنینی ترتیب شده توأم با توضی کتبی از طرف وزیر یا مر اداره ایکه مسوو ترتیب ن باشد ،نخسات باه وزارت
پ ا ن ،وزارت ماییااه و سااایر وزارت ااا و ادارات ذیع اااۀ امااارت اس ا می انسانسااتان غاار

کسااب موانقاات ارسااا و

متعاابا ً هت تدایق نهاوی بوزارت عدییه سپرده میشود .کسب موانقه باساء ترتیبی که از طرف شورار وزیران تعیاین
شده است ،وورت میگیرد.

فصل چهارم
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ترتیب ارائه سند تقنینی جهت رسیدگی به ادارات ذیصالح
مادۀ بیست و سوم:

سند تقنینی ورف نظر از اینکه کدام یا از ادارات امارت وا

یت تواویب نارا دارد ،باه شاورار وزیاران اماارت

اس می انسانستان اراوه میگردد.
مادۀ بیست و چهارم:

( )۱سند تقنینی توسط وزیار یاا مار اداره ایکاه مسان تهیاۀ ن اسات و وزیار عدییاه مشاترکا ً باه شاورار وزیاران اراواه
میگردد.

مزمان با تقدیم سند تقنینی ،توضی ات کتبی توسط وزیر یا مر اداره ایکه مسوو ترتیب ن است نیز اراوه میشود.
( )۲توضی ات اور مطایب ذی می باشد:
 -۱ضرورت و دف توویب سند تقنینی اراوه شده.
 -۲ارزیابی مختور اسناد تقنینی نانذ مربوط به موضوم.
 -۳ارزیابی مختور م توار سند تقنینی و ا کام دیدر که به نظام قوای وارد میگردد.
 -۴نتایج متواعۀ ناشی از تطبیق سند تقنینی.
 -۵نهرست وزارت ا و اداراتیکه در مورد سند تقنینی توانق شان اخذ شده و اخت نات که و ود داشته است.

توضی ات نباید از پنج ورق تیپ شده اضانه باشد.
( )۳در وورتیکه تطبیق سند تقنینی مستززم موارف مایی و مادر ااب م

ظه باشد ،باید م اسبات و مدارک مایی و

ااتوادر ،اراام ا واویور و سایر معزومات ضرورر ایکه پیشنهاد اراوه شده را مو ه و مستد سازد باا نتی اه گیارر
وزارت ماییه در مورد ضم توضی ات گردد.
مادۀ بیست و پنجم:
در شورار وزیران امارت اس می انسانساتان گازارش اوازی در باارۀ ساند تقنینای توساط وزیار یاا مار مساوو اداره و
گزارش نرعی در بارۀ سند تقنینی توسط وزیر عدییه داده میشود.
وزیر عدییه میتواند گزارش د ندۀ اوزی باشد.
مادۀ بیست و ششم:
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سند تقنینی ایکه توویب ن از و

یت مقام امارت است ،در وورتیکه از طرف شورار وزیران تاویاد گاردد ،هات

رسیدگی به مقام امارت اس می انسانستان اراوه میشود.
مادۀ بیست و ھفتم:

او سند تقنینی ایکاه توساط مقاام اماارت اسا می انسانساتان و شاورار وزیاران تواویب گاردد ،هات نشار در ریادۀ
رسمی به وزارت عدییه ارسا میگردد.

فصل پنجم

اصول اساسی ساختار و محتوای سند تقنینی

مادۀ بیست و ھشتم:

سند تقنینی بایاد وابگاور ا اداف و خواساته اار اماارت اسا می انسانساتان ،مطایباات پیشارنت روزانازون ااتواادر،
ا تماعی و نر نگی کشور ،ت کیم اکمیت اس می و تکام دستگاه اماارتی ،تایمین و

اظ قاوق و زادیهاار اتباام و

ت کیم اانونیت باشد.
مادۀ بیست و نهم:
سند تقنینی باید با نقاه ن ای شاریعت اسا می ،ااانون اساسای اماارت اسا می انسانساتان ،ااوانین ،نارامین و ساایر اساناد
تقنینی متضاد نباشد ،در االتیکه در سند تقنینی نانذ ،تعدی یا ایسار معیار ار قوای پیش بینای گاردد ،بایاد ضارورت
تعدی و ایسار ن توضی شود.

مادۀ سی ام:
( )۱بمنظور زوگیرر از تعدد اسناد تقنینی مشابه و م سط در یا موضوم مشخ

 ،سند تقنینی باید م موم مساای

مربوط به موضوم معین را تنظیم و ا توأ کند.
( ) ۲ر گاه در یا ساند تقنینای تعادی ت اابا م

ظاه در نظام قاوای پایش بینای شاده باشاد و یاا در واورتیکه اساناد

تقنینی متعدد در یا موضاوم ناناذ باشاد ،در ساند تقنینای تماام ن معیار اار کاه در عما مونقاناه از زماایش بادر ماده
باشد ،گن انیده میشود و اسناد تقنینی دیگر مزسی ارار میگیرد.
مادۀ سی و یکم:
در وورتیکه سند تقنینی نانذ ا میت خود را بطور ک

ظ کند و ورف بعضای ا کاام ن ای ااب تعادی یاا تکمیا را

بنماید ،در این وورت در سند تقنینی متن دید ا کام ااب تعدی و ا کام تکمیزی درج میگردد.
مادۀ سی و دوم:
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در سند تقنینی ادارات و اشخاویکه سند تقنینی باالر نها تطبیق میگردد ،در وورت ضرورت باید دود مسنییت نها
در برابر تخزف از ا کام مندرج ن نیز بطور دایق معین گردد.
مادۀ سی و سوم:

عنوان سند تقنینی باید مختور باشد و م توار اساسی نرا بیان کند.
مادۀ سی و چهارم:

( )۱مواد (نقرات) سند تقنینی سب معمو در ابواب و نوو تنظیم و برار ر باب و نو عنوان داده شود.
( )۲در اسناد تقنینی بسیار مهم میتوان ا کاام مقادماتی را شاام سااخت کاه در ن دالیا و ا اداف تواویب ساند تقنینای
توضی شده باشد.
مادۀ سی و پنجم:
شمارۀ مواد (نقرات) سر تا سر سند تقنینی باید مسزس باشد.
مادۀ سی و ششم:
مواد (نقرات) سند تقنینی باید دارار تسزس منطقی بوده و با یکدیگر م نگی داشته باشند.
مادۀ سی و ھفتم:
ر ماده (نقره) باید اور مطزب مکم و سب معمو در بر گیرندۀ یا کم تقنینی باشد.

در وورت ضرورت برار درک و تطبیق درست ،رند کم تقنینای کاه از یاث م تاور باا یکادیگر ارتبااط دارناد ،در
یا ماده (نقره) تو ید شده میتوانند.
مادۀ سی و ھشتم:
را ع ساختن یا ماده (نقره) به ماده (نقره) دیگر سند تقنینی و استناد به اسناد تقنینی که اب ً ناناذ شاده اناد ،وارف در
مواردر وورت میگیرد که در ن ضرورت اراوه ارتباط متقاب بین ا کام تقنینی یا ا تناب از تکرار در نظر باشد.
مادۀ سی و نهم:
( ) ۱بمنظور زوگیرر از ت سیر و تطبیق غزط ،ا کام سند تقنینی باید دایق ،واضا و تای االمکاان مان ز و اابا نهام
باشد.
( )۲اوط

ات در سند تقنینی به معنی وا دیکه در موطز ات قاوای اباو گردیاده اساتعما میشاود ،اگار اواط ح

موارد استعما زیاد داشته باشد ،در سند تقنینی توضی و تعریف میگردد.
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( )۳ین تهیۀ اسناد تقنینی باید اوط
مادۀ چهلم:

ات وارده بزبانهار رسمی کشور استعما شود.

( ) ۱نام وزارت ا ،ادارات ،تودیها و منسسات باید در سند تقنینی بطور دایق با ناام اار رسامی نهاا مطابقات داشاته
باشد.

( )۲استعما نام اختوارر در سند تقنینی ورف در وورتی م از اسات کاه رناین اختواار باه واورت رسامی اباو
شده باشد.
مادۀ چهل و یکم:

در اخیر سند تقنینی ،اسناد تقنینی نانذ یاا نواو  ،ماواد و نقارات نهاا کاه بعاد از ان ااذ ساند تقنینای دیاد مزسای یاا تعادی
میگردد ،به ترتیب تاریخ توویب نها تذکر می یابد ،اسناد یکه عم ً اعتبار خود را از دست داده اماا بواورت واری
مزسی ارار نگرنته نیز به یث سند تقنینی ااب یسو ،درج میگردد.
مادۀ چهل و دوم:
در وورتیکه در رابطه با توویب سند تقنینی دید ،تعداد اسناد تقنینی ااب تعادی و یاا یساو زیااد باشاد ،نهرسات اساناد
تقنینی مذکور ضمیمۀ سند تقنینی میگردد.

فصل ششم
احکام نهائی
مادۀ چهل و سوم:
سند تقنینی ایکه مسایر ا کام این مقرره تهیه شده است برار رسیدگی ابو نمیگردد و به اداره ایکاه نارا ترتیاب نماوده
است ،مسترد میگردد.
مادۀ چهل و چهارم:
مراابت از تطبیق این مقرره به عهدۀ ریاست عمومی تنظیم امور شورار وزیران امارت اس می انسانستان میباشد.
مادۀ چهل و پنجم:

AC
KU

این مقرره از تاریخ توویب نانذ و در ریدۀ رسمی نشر گردد و باا ان ااذ ن مقاررۀ طرزایعما تهیاه و پیشانهاد پارو ه
ار اسناد تقنینی منتشرۀ ریدۀ رسمی شماره ( )۵۶۲منرخ  ۳۱سرطان  ۱۳۶۳مزسی شمرده میشود.

