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فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول :
این طرزالعمل به منظورتنظیم امور مربوط به نحوه اجراآت ریاست خدمات حقوقی وضع گردیده است.
هدف:
ماده دوم
اهداف این طرزالعمل عبارت اند از:
-1
-2
-3
-4

تعیین شیییوه رار در ریاسییت خدمات حقوقی به منظور انکشییاف سییاخرار حقوقی سییکرور معادن جامد و
نفت و گاز افغانسران .
تحقیق ،تسوید و تدقیق قانون ،مقرره ،طرزالعمل ها و سایر اسناد تقنینی مربوط.
نحوۀ بررسییییی قرارداد ها فعالیت ها معدنکار و عملیات نفت و گاز در مطابقت به قانون معادن،
قانون نفت و گاز و مقرره ها مربوط.
نحوۀ ارایه مشاوره ها حقوقی به سایر ریاست ها.

معرفی ریاست خدمات حقوقی
ماده سوم:
 )1389جز تشییکی ت وزارت معادن و پررولیم گردیده تا امور حقوقی
ریاسییت خدمات حقوقی در سییا
مربوط به فعالیت ها معدنکار و عملیات نفت و گاز را تنظیم نماید .ریاسییییییت خدمات حقوقی به عنوان
یکی از سیییرون ها ا یییلی در این سیییکرور عمل نموده و در تمار مراحل پروسیییه فعالیت ها این سیییکرور
دخیل بوده است.
ریاست خدمات حقوقی دارا آمریت ها طرح و تسوید و خدمات حقوقی می باشد ره جزیات آن قرارذیل
است:
 -1آمریت طرح و تسوید :آمریت طرح و تسوید ریاست خدمات حقوقی دارا وظایف ذیل می باشد:
 طرح و تسوید و بررسی طرح قانون ،مقرره ها ،طرزالعمل ها تفاهمنامه ،قرارداد ها ،موافقرنامه هاوسایر اسناد مربوط به سکرور معادن و پررولیم.
 بررسی مسوده قرارداد ها ،تفاهم نامه ها و موافقرنامه ها وزارت معادن و پررولیم. -2آمریت خدمات حقوقی:
 بررسی و پیگیر منازعات ناشی از قراراداد ها معدنکار میان شررت ها خصو ی معدنکاروزارت معادن و پررولیم.
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و

-

ارائه مشوره ها حقوقی به سایر ریاست ها وزارت معادن و پررولیم.
نمایندگی از وزارت معادن و پررولیم در منازعات میان وزارت معادن و پررولیم و قرارداد ویا سایر
اشخاص.
اشرراک در جلسات آفرگشائی و بررسی تمامی اسناد تدارراتی وزارت معادن و پررولیم به نمایندگی از ریاست
خدمات حقوقی.
اشرراک در جلسات و همکار با سایر نهاد ها دولری ،شورا ملی  ،وزارت عدلیه ،لو سارنوالی
و قوه قضایه در موضوعات حقوقی به نمایندگی از وزارت معادن و پررولیم.
ارایه مشوره به رمیسیون وزرا پیرامون تغییرات در قانون و سایر موضوعات مرتبط به پروژه ها
ره طی مراحل آن در وزارت معادن و پررولیم جریان دارد.

فصل دوم
طرح و تسوید اسناد تقنینی

تهیه مسوده ابتدائی اسناد تقنینی
ماده چهارم:
رئیس ریاست خدمات حقوقی وزارت معادن و پررولیم طبق پ ن رار منظور شده این ریاست ،به منظور
تحقیق و جمع آور مواد ،جمع بند  ،آماده سییاز  ،بررسییی و تدقیق مسییوده ابردائی اسییناد تقنینی ،راررنان
حقوقی مربوط به آمریت طرح و تسوید را در دو رمیره ها ذیل توظیف می نماید.
 -1رمیره تسوید
 -2رمیره تدقیق
کمیته تسوید
ماده پنجم:
رمیره تسیییوید مرشیییکل از آمر و دو رارشییینا حقوقی آمریت طرح و تسیییوید می باشیییند ره به منظور تهیه
مسوده ابردائی اسناد تقنینی مراحل ذیل را تکمیل می نمایند:
 -1جمع آور معلومات ،تهیه گزارش تحقیقی و توحید نظریات و پیشنهادات.
 -2تسوید مسوده ابردائی سند تقنینی.
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کمیته تدقیق
ماده ششم:
رمیره تدقیق مرشییکل از رئیس ریاسییت خدمات حقوقی ،آمرین بخش ها و رارشییناسییی می باشیید ره مسییلولیت
تهیه مسوده ابردائی سند تقنینی را به عهده دارد.
ارسال مسوده سند تقنینی به سایر ریاست ها
ماده هفتم:
ریاست خدمات حقوقی بعد از تدقیق مسوده سند تقنینی جهت نظرخواهی آنرا به سایر ریاست ها وزارت
ارسا می نماید.
مسوده وتوحید نظریات
ماده هشتم:
بعد از تدقیق و بررسیییی نظریات دریافت شیییده از سیییایر ریاسیییت ها مربوط توسیییط رمیره تدقیق  ،رئیس
خدمات حقوقی جهت شمولیت طرح سند تقنینی در اجندا جل سه هیلت رهبر آنرا به ریا ست دفرر ار سا
می نماید.
تائید سند تقنینی توسط وزارت معادن و پترولیم
ماده نهم:
رئیس خدمات حقوقی پیرامون طرح سند تقنینی در جلسه هیلت رهبر پرزنریشن را ارائه نموده و نظریات
و پیشنهادات تأیید شده اعضا اشرراک رننده در جلسه هیلت رهبر توسط رارشنا حقوقی یادداشت شده
و درج سند تقنینی میگردد.
تدقیق در وزارت عدلیه
ماده دهم:
ریاسیییت خدمات حقوقی وزارت معادن و پررولیم بعد از ارسیییا مسیییوده سیییند تقنینی به وزارت عدلیه ،به
طور مرواتر طبق اجندا زمانی تعیین شییییده در جلسییییات آن اشییییرراک نموده و پیرامون طرح سییییند تقنینی
توضیحات الزر را ارائه می نماید.
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تأیید توسط کابینه
ماده یازدهم:
بعد از تدقیق نهائی توسط وزارت عدلیه مسوده سند تقنینی جهت طی مراحل بعد به جلسه رابینه از طریق
وزارت عدلیه ارسییا گردیده ،رئیس خدمات حقوقی در جلسییه رابینه به حیم سییامع اشییرراک نموده و وزیر
معادن پررولیم را در ورت ضرورت همکار تخنیکی می نماید.
تصویب توسط شورای ملی
ماده دوازدهم:
هرگاه م سوده سند تقینی قانون با شد ،ریا ست خدمات حقوقی در جل سات رمی سیون مربوط و مجلس عمومی
اشرراک نموده و برا نمایندگان مجلسین شورا ملی توضیحات ارائه می نماید.

فصل سوم
ارائه خدمات حقوقی

انواع خدمات حقوقی
ماده سیزدهم:
رئیس خدمات حقوقی به اسیییییییا حکم مقار وزارت و یا بنا بر لزور دید خویش آمرین ،مشیییییییاورین و یا
رارشناسان ریاست خدمات حقوقی را به اجرا امور ذیل مؤظف می سازد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارئه مشوره ها حقوقی به منظور تطبیق بهرر احکار قانون معادن و قانون نفت و گاز.
ارائه مشییییییوره ها حقوقی به منظور تطبیق قوانین ،مقرره ها و طرزالعمل در ارتباط به قرارداد
فعالیت ها معدنکار و عملیات نفت و گاز.
تحلیل و ارزیابی قرارداد ها معدنکار در مطابقت به احکار قانون.
اشرراک در پروسه داوطلبی تداررات.
اشرراک در مراحل داوطلبی قرارداد معدنکار و نفت گاز.
ارائه مشیییوره ها حقوقی ویا اشیییرراک در جلسیییات قضیییائی و ادار به نمایندگی از وزارت معادن و
پررولیم به منظور حل منازعات ناشی از قرارداد ها معدنکار .
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ارائه مشوره های حقوقی
ماده چهاردهم:
آمریت خدمات حقوقی وزارت معادن و پررولیم ،عند المطالبه مقار وزارت معادن و پررولیم و معینیت ها
مربوط ،آمریت خدمات حقوقی این ریاسییت را مکلف می گرداند تا به منظور ارائه مشییوره ها حقوقی در
جلسات مربوطه اشرراک نموده و تمار جوانب موضوع مورد بحم را از لحاظ حقوقی آن تحلیل و ارزیابی
نموده وبه مقار وزارت گزاش خویش را ارائه نماید.
مرور و بررسی قرارداد های معدنکاری
ماده پانزدهم:
آمریت خدمات حقوقی وزارت معادن و پررولیم ،عند المطالبه مقار وزارت معادن و پررولیم و معینیت ها
مربوط ،قرارداد ها معدنکار وا ییییله را از لحاظ قانونی تحلیل ،ارزیابی وبررسییییی نموده و در مورد
گزارش خویش را رربأ به آمر مافوق ارائه می نماید.
اشتراک و نظارت از جلسات داوطلبی تدارکاتی
ماده شانزدهم:
بنابر حکم مقار ذیص ح نماینده ریاست خدمات حقوقی در جلسات آفرگشائی اشرراک و پروسه را مطابق
احکار قانون تداررات ،طرزالعمل تداررات و مرحدالما ها آن نظارت می نماید.

اشتراک د رجلسات حل منازعات
ماده هفدهم:
در ورت بروز اخر ف میان وزارت معادن و پررولیم و دارنده حقوق منرالی ویا با سایر اشخاص،
آمریت خدمات حقوقی ریاست خدمات حقوقی طبق هدایت مقار وبا همکار سایر ادارت مربوط این
وزارت به نمایندگی از وزارت معادن و پررولیم در جلسات مربوط به حل اخر فات ره در نهادها
قضائی برگذار میگردد اشرراک می نماید.
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