د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره ( ۰۳ )۲۴حوت ۳۰۳۰

نمبر مسلسل ()۷۵۸

 -۲اساسنامه تصدی استخراج و انتقال گاز (افغان گاز).
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
۳۰۳۰/۳/۲۵
پیرامون منظوری اساسنامه های یک تعداد تصدیها
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید :
 – ۱اساسنامه تصدی های استخراج و انتقاا گااز (افغاا گااز) صاادرا سایزاتا و و مااوا تاا افغاا و سا،ا زرو قناد
یغال و تخمهای اصالح شدا یذری و کود یرق مزار شراف و دستگاا ساختمانی هلمند تعاونی و تتارتی دوستی و اساسانامه
تصدی تتارتی نیاتا منظور اس و در ترادا رسمی نشر گردد.
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 – ۲تصدی استخراج و انتقا گااز (افغاا گااز) از تاارا او مما  ۱۳۳۱یماا تصادی انتعاادی دو تای یاه فعا اا غاااز
نمااد.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

اساسنامه تصدی استخراج و انتقال گاز (افغان گاز)
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
اا اساسنامه یه اساس مکم مادا ( )۸قانو تصداهای دو

وضع گردادا اس .

تصدی استخراج و انتقا گاز در اا اساسنامه ینام تصدی ااد ماشود.
ماده دوم :
تصدی یاا داشات شخصاا مقاوقی یماا تصادی انتعاادی در چوکاا وزار (معااد و صانااع) تشاکا و یراسااس قاانو
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تصدی های دو

واا اساسنامه فعا ا ماکند.

ماده سوم :

مرکز تصدی در شهر کای یودا و نمااندگی های غ دندا ضرور در نقاط مختلف کشور تشکا شدا ماتواند.
ماده چهارم :
اهداف تصدی دیار اند از :

 – ۱انتام امور تو ادی و اقتصادی ،اراموا استخراج و انتقا گاز مطایق ،ال منظور شدا.
 – ۲انتام امور ساختمانهای صنعتی و ،روژا های رهااشی و اداری یر اساس قرار دادها.

 – ۳توسعه ظرفاتهای تو اد استخراج و انتقا گاز و تکما غ استعادا از شاوا های تدااد و تنظاام تو ااد و تعماام تکناا وژی
،اشرفته و تخناک تداد.
 – ۱تو اد ،رزا تا

و غال

و ساار فراوردا ها ته تاما امتااتا افغا گاز و ساار فرمااش دهند گا یر اسااس قارار

دادها.
 – ۵انکشاف همکاری و تشراک مسادی دندا ضرور یا ساار تصدی های دو تی و مختلط.
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ماده پنجم :
تصدی افغا گ از در فعا اتهای خود یر اساس قانو تصدی های دو تی وساار قوانا تمهوری دموکراتاک افغانستا و اا
اساسنامه دم نمودا و در فعا ا خواش تطیاق غنرا یه دهدا دارد.
ماده ششم :
تصدی در مقای تعهدا

خود یه ارتیاط انعقاد موافقتنامه ها و قرار داد ها یه تضما سرمااه ادطاء شدا و سااار دارایای هاا

مسوو مایاشد.

فصل دوم
سرمایه و امور مالی

سارمااه تصاادی متعلاق یاادو
معادا

و موثرا
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ماده هفتم :

یاودا و از ساارمااه ادطااء شاادا مطاایق یااه امتااتاا

اقتصاااد ملای و یاااال یارد سااطت تو اااد و

تو اد در ته انکشاف و تاما منافع کار کنا تصدی استعادا مانمااد.

ماده هشتم :

سرمااه ثای تصدی میلغ ( )۱۳۳۳۱۳۳۱۱۱۱ملاو افغانی و سرمااه دورانی غ ( )۱۳۱۸۱۳۱۳۲ملاو افغانی مایاشد.
متم سرمااه دورانی یه اساس رشد اقتصادی شاخصهای ،ال ما ی سا های مایعد قی تغاار مایاشد.
ماده نهم :

تصدی سرمااه خود را از مدرک یودته انکشافی و قروض یانکی و منایع داخلی مطایق یه ،ال منظور شدا تموا ماکند.
ماده دهم :
سرمااه ثای

از درک میا غ اساتهالکات

طوا ا مد یانکی ته

وضاع شادا دارایای اساسای یودتاه انکشاافی فناد توساعوی و تو اادی و قرضاه هاای

امور ساختمانی و منایع ما ی اخذ کمک های یالدوض وساار منایع که نظر یاه قاوانا و مقاررا

مد نظر گ رفته شدا اس تزیاد و همچنا در صور انتعا دارایی اساسی یشاک کماک هاای یالداوض و ااا فاروش تاااداد
های اساسی ینایر فاصله های مقاما ذاصالح تقلا می ااید.
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ماده یازدهم :
سارمااه درواناای یااه ارتیااط نتاااا فعا اا ماا ی تصاادی واز درک اخااذ کماک یالدااوض و قاما ماواد و فااروش تااااداد هااای
اساسای و قامتگاذاری متادد دارایاهاا و امثااا غ ماتواناد یاه اسااس ،اشاانهاد وزار (معااد و صانااع) تایااد وزار ما اااه و
منظوری شورای وزارا تزیاد اا تنقاص گردد.
ماده دوازدهم :
تصدی نماتواند یدو موافقه وزار ما اه از سرمااه دورانی در امور توسعه ساختما استعادا نمااد.
ماده سیزدهم :
تصدی نماتواند در ساار تصداها دو

سرمااه گذاری نمااد

ماده چهاردهم :
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تصدی ماتواند یموافقه وزار (معاد و صنااع) و منظوری شورای وزارا در سکتور خصوصی سرمااه گذاری نمااد و
در اانصور سهم تصدی در سکتور خصوصی کمتر از ( )۵۱فاصد یودا نماتوداند.
ماده پانزدهم :

تصدی یه مقصد اماای متدد و ترمام دارایی اساسی مطایق قانو وضع استهالک ،النگذاری و استعادا از ذخاارا اساتهالک
در اقتصاد ملی تمهوری دموکراتاک افغانستا استهالک وضع مانمااد
ماده شانزدهم :

ذخاار استهالکاتاکه ته اماای متدد دارایی اساسی ،اشیانی شدا توسط تصدی در هماا ساا و یارای تهااه دارایای تدااد و
مدر ساخت دارایی اساسی موتودو یعد از موافقه وزار ما اه مورد استعادا قرار گرفته ماتواند.
ماده هفدهم :
تصدی مکلف اس

استهالک دارایی اساسی را ،ه اندازا وتوا استهالکی که یمنظور اماای متدد غ وضع شادا در سارمااه

ثای تصدی منعلکس نمااد .
ماده هجدهم :
،ال ما ی ساالنه تصدی مطایق یه الامه ای که از طرف وزار ما ااه منظاور ماگاردد ترتاا و یعاداز یررسای از طارف
وزار (معاد و صنااع) منظور و اک کا،ی غ یوزار ما اه ارسا ماشود.
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ماده نزدهم :
تصدی مکلف اس مصارفی را که ارض تو اد ممصوال ااا انتاام خادما اتاراء شادا اسا تیارا و معااد نماااد و معااد
ماصله تصدی نیااد کمتر از دا فاصد قام تمام شد یاشد.
ماده بیستم :
معاد ریعوار تصدی یعد از انتام وتاا ما ااتی ووضع ذخارا ها یه مسا واردا دو

انتقا می ااید.

ماده بیست و یکم :
تصدی یعد از موافقه وزار ما اه از متموع معاد خا ص ساالنه ذخاار ذا را اختصاص مادهد:
 – ۱ذخار توسعوی مداکثر (سی) فاصد .

ماده بیست و دوم :
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 – ۲ذخارا تشواقی کار کنا ادم از کار گرا و اتارا و مامورا مد اکثر یاس فاصد.

میلغ تشواقی ساالنه کار کنا تصدی نیااد از میلغ معاش سه ماهه غنها تتاوز نمااد.
ماده بیست و سوم :

تصدی یرای تطیاق ،ال و تااما معاادا
اتخاذ مانمااد:

و مثمراا تو ااد روشاهای مختلاف تشاواقی اتتماادی و معناوی را نااز قارار ذاا

 – ۱موادا تشواقی ،اش یانی شدا در اسناد تقنانی مریوط سامه کار.

 – ۲نشر فعا ا های یهترا کار کنا در اخیار و راداو و تلوازاو و امثا غ .
ماده بیست و چهارم :

خراداری مواد مورد ضرور تصدی مطایق یه ،ال فعا ا غ یادر نظر داش نورمهای منظور شدا ذخاار مواد صور
ماگارد.
تصدی ماتواند در ماال

استثناای یه تشخاص شورای تصدی ذخااار اضاافی ماواد ماورد ضارور خاود را ا ای ششاماا از

مدرک منایع داخلی و قروض یانکی تاما نمااد.
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فصل سوم
ارگانهای اداری
ماده بیست و پنجم :
تصدی دارای اک ریاس رتیه (او ) معاونا و شورای تصدی و کارکنا اداری مایاشد.
ریاس مسوو امور ادارا و ممث تصدی مایاشد.
ماده بیست و ششم :
شورای تصدی مرک اس از :
 – ۱ریاس تصدی یما ریاس .
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 – ۲معاونااا و غماارا دسااتگاا هااای تو ااادی و اداری تصاادی و نمااناادگا سااازما هااای اتتمااادی تصاادی و نمااناادا رااسا
تصداهای وزار ما اه یما
ترکا

ادضاء.

و تعداد ادضای شورای تصدی یه ،اشنهاد ریاس توسط وزار ( معاد و صنااع) منظور ماگردد.

ماده بیست و هفتم :

ریاس و معاونا و ساار کار کنا تصدی مطایق یه قانو و مقررا مقرر ماگردند.
ماده بیست و هشتم :

ریاس تصدی دارای وظااف و صالما های ذا مایاشد :
 – ۱سازماندهی فعا ا تصدی .

 – ۲نمااندگی از تصدی در ادارا و موسسا .
 – ۳ادارا دارایی های تصدی مطایق یامکام قانو و مقررا .
 – ۱امضاء قرار داد ها و موافقتنامه ها اا تعواض اا صالما یه شخص داگر.
 – ۵افتتاح مسایا یانکی یرای تصدی.
 – ۳تقرر و تید کار کنا تصدی مطایق یامکام قانو و مقررا .
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 - ۱اصدار امکام و هداااتاکه اترای غ یرای کار کنا تصدی متمی مایاشد در مدود صالما .
 - ۸تطیاق موادا تشواقی و تادایی در مورد کار کنا تصدی.
ماده بیست و نهم :
( ) ۱وظااف و صالما معاونا غمرا وساار کار کنا تصدی توسط واات که از طرف وزار (معاد و صانااع) منظاور
ماگردد تنظام ماشود.
( )۲امور داخلی تصدی توسط واات داخلی تنظام ماگردد.
ماده سی ام :
معاونا و سرمماس و ساار کار کنا تصدی در سامه کار خود نزد ریاس مسیوو مایاشند.
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ماده سی و یکم :

امور داخلی تصدی توسط شورای تصدی موضودا ذا را مورد یم و مطا عه قرار دادا تصمام اتخاذ ماکند :
 – ۱مطا عه و یررسی را،ور فعا ا امور تو ادی و ما ی.
 – ۲مطا عه و یررسی مسودا ،ال ها ی دورنما و تاری.

 – ۳مطا عه موضودا مریوط یاه یااال یارد معاادا تو ااد و کاعاا ممصاوال تو اادی و اساتعادا مثمار از ظرفاا هاای
تو ادی منایع مادی قوای یشری و ما ی.

 – ۱مطا عه موضودا مریوط یه روایط اقتصادی و تاما اترای قرار دادها.
 – ۵مطا عه طرح تثیا

قام ممصوال تو ادی و موضودا مریوط یه تغاار قام .

 – ۳مطا عه تشکا و استعادا از ذخاار تصدی .
 – ۱مطا عه ،اشنهاد در مورد خراداری مواد خام و مواد نام ساخته و تتهاازا و ،ارزا تاا فاا تو یااالتر از ( )۵۱۱هازار
افغانی طور ،رچو ودمدا از داخ و خارج کشور مطایق یه ،ال ما ی.
 – ۸طرح و یررسی واات داخلی تصدی.
ماده سی و دوم :
تلسه شورای تصدی یه اشتراک مداق دو ثل ادضای غ داار ماگردد.
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ماده سی و سوم :
تصاوا

شورای تصدی یه اکثرا

غراء ادضای ماضر متلس اتخاذ و یعد از منظور ریاس تصدی مورد اتراء قرار دادا

ماشود.
درصور یروز اختالف نظر یا ریاس تصدی و ادضای شورا راتع یه موضودا تم مطا عه ادضاء شورای تصدی
مق دارند نظر خود را یوزار (معاد و صنااع) تقدام نمااند.
ماده سی و چهارم :
وزار (معاد و صنااع) ماتواند تصوا شورای تصدی را غو نمااد.

فصل چهارم

ماده سی و پنجم :
در سامه ،النگذاری :
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وظایف و صالحیتهای تصدی

 – ۱طرح ،ال انکشافی و ساالنه تو ادی و تقدام غ ته اخذ منظوری.
 – ۲یا رداا ،ال ساالنه منظور شدا تنظام ،النهای ماهوار تو ادی.
 – ۳تطیاق و اترای ،ال منظور شدا.
ماده سی و ششم :

در سامه انکشاف تو اد و ساختما :

 – ۱ترتا ،اشنهاد در مورد تتداد ساختما و انکشاف یعدی تصدی و تقدام غ یوزار (معاد و صنااع).
 – ۲تاما تدوار و یهرا یرداری یه موقع از ظرفا تو ادی و دارایی اساسی تصدی و اساتعادا ادظمای از ظرفاا تو اادی
در ماعاد کوتاا.
 – ۳تأما ترمام دارایی اساسی مدر ساخت و یاال یرد سطت تخناکی ومو دا تتهازا و ماشاا غال وهمچناا یهیاود
سواه تخناکی و یهرا یرداری از تعمارا و تاساسا تصدی.
 – ۱روی دس گرفت امور ساختمانی ،روژا های تو ادی و مناز رهااش مطایق یه ،ال انکشافی.
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ماده سی و هفتم :
در سامه تامانا مادی و تخناکی و فروشا :
 – ۱تعاا اماتاج و تقاضا یه مواد خام و ممروقا و تتهازا و ساار مواد.
 – ۲سازماندهی امور خراداری ،رچو و دمدا و اقدام یدرااف یه موقع مواداکه توزاع غ ذراعه ،ال ،اشینی شدا اس .
 – ۳فروش مواد مازاد و اار ضروری از قیا تتهازا وسااط ترانسا،ور دساتگاا هاای تخناکای ماواد نامسااخته یاتاازا
وزار

(معاد و صنااع) و موافقه وزار ما اه مطایق یاه قاانو میلاغ ماصاله از درک فاروش ماواد و اتنااس مطاایق یاه

مادا ( )۳۱قانونو تصدی ها در دسترس تصدی قرار ماگارد.
 – ۱طرح نورم مصارف و ضااعا مواد خام و مواد نامساخته در تو اد و تقدام غ ته اخذ منظوری یوزار (معااد و
صنااع) .
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 – ۵اتخاذ تدایار یمنظور صرفه توای در مصارف مواد خام و مواد ناام سااخته و ممروقاا و تقلاا ضاااعا در ،روساس
تو اد.

 – ۳اتخاذ تدایار در ته استعادا مثمر از فاضله های تو اد وامثا غ .

 -۱فروش تو ادا تصدی یا مطا عه یازاراایی و تزیاد در فروش ذراعه ادالنا و اشتهارا .
ماده سی و هشتم :
در سامه ما ی و کراد :

 – ۱استعادا مثمر از سرمااه دورانی و ساار وتوا دس داشته ته تطیاق فعا ا تو ادی و اقتصادی یاساس ،ال منظاور
شدا یه مقصد درااف مداکثر معاد.

 – ۲انتقا وتوا ذخارا توساعوی یاه مساا واردا دو ا در صاورتاکه در ظارف ،نتساا ،اه اسااس ،اال از ا اساتعادا
نگردد.
 – ۳افتتاح مسا

در دافغانستا یانک ااا اکای از نماانادگی هاای غ یمنظاور نگهاداری داد و ساتد ،او ی و نگهاداری وتاوا

ممدود یه موافقه یانک معامله دار در کسه تصدی.
 -۱اخذ قرضه های قصارا مد و متوسط ا مد قرضه طوا ا مد از یانک.
 -۵ارزاایی وضع اقتصادی وتاما نگهداری وتوا ،و ی و داراای های تصدی.
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 – ۳موتودی دارایی ها و وتوا ،و ی و مسایا تاری طیق مقررا .
 – ۱ترتا مسودا قام ونرخ ممصوالت تو اد شدا و خدما

قای درضه مطایق یه الامه منظور شدا و تقادام غ یاوزار

(معاد و صنااع).
 – ۸اتخاذ تصمام در مورد متراای ماشا غال

داامه و مستعم و فاضله تو ادا  .تعمارا و تاساساا مساتعم و ااار

قای استعادا مطایق یه تعدا مادا ( )۱۳قانو تصدی هاا منتشارا شامارا ( )۵۲۲ماورخ  ۳۱قاوس  ۱۳۳۱تراادا رسامی در
دفاتر مریوط.
ماده سی و نهم :
در سامه کدر و کار و معاش :
 – ۱تریاه کدر در سامه تو اد و ادزام کدرها ته یاال یرد سطت مهارتی و غگاهی یه سااار تصاداها و موسساا تعلامای
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مریوط.

 – ۲تشکا کماساو ته اخذ امتما یمنظور تعاا درته کار گرا سامه مطایق یامکام قانو .
ادضای کماساو یه ،اشنهاد ریاس تصدی و منظوری وزار (معاد و صنااع) تعاا ماگردد.

 – ۳اتخاذ تدایار ته یهیود وضع صمی و شرااط کار یهمکاری اتماداه صنعی و رداا مقررا امنا تخناکای و معاظ
ا صمه تو ادی.

 – ۱تاما تطیاق صمات اترای معاشا و مزد تشواقی و استعادا صمات ذخارا معاشا و ذخارا تشواقی.
 – ۵تقرر و تید کار کنا تصدی مطایق یامکام قانو .

 – ۳تیدا مزد اک ددا کار گارا از معااش ماهاناه یاه مازد فای واماد تو ااد (یاه ساساتم اکاورد) در صاور مساادد یاود
شرااط.
 – ۱یهیود شرااط معاش

و کلتور رهااش و معظ ا صمه کار گرا و یهمکاری اتماداه صنعی.

ماده چهلم :
در سامه دلم و تخناک :
 – ۱تطیاااق طاارح ممصااوال تداااد در تو ااادا کااه یااه مقتضااای تمااوال دلاام وتخناااک دصااری و تقاض اای اقتصاااد ملاای
سازگار یاشد.
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 – ۲اتخاذ تدایار الزم در ماورد ماکاانازا واتوماتااک سااخت دساتگاا هاای تو اادی و اساتعادا یاشاتر ازماواد خاام یاادر نظار
داش صرفه توای غ .
 – ۳انکشاف و توسعه اخترادا و یهتر ساخت امور موتودا تصدی یهمکاری اتماداه صنعی.
 ۱- ۱استعادا از تتار ،اش رفته تصدی های مماث .

فصل پنجم
امور حسابی راپور دهی و بیالنس
ماده چهل و یکم :
امور مسایی تصدی مطایق ،اال مساایی نموناوی ساتندرد و فورماه هاای مساایی کاه از طارف وزار ما ااه یموافقاه ادارا

ماده چهل و دوم :
را،ور فعا ا
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مرکزی امصایاه منظور ماگردد انتام می ااید.

و یاالنس ریعوار تصدی یوزار

قرار ذا ارایه ماگردد.

(معاد و صنااع) وزار ما اه و ادارا مرکزی امصایاه یانک معاملاه دار

 – ۱را،ور فعا ا و یاالنس ریع او سا ا ی او اسد.

 – ۲را،ور فعا ا و یاالنس ریع دوم سا ا ی او دقر .
 – ۳را،ور فعا ا و یاالنس ریع سوم سا ا ی او ی د و.

 – ۱را،ور فعا ا و یاالنس ریع چهارم شام را،ور فعا ا و یاالنس ساالنه ماگردد.
ماده چهل وسوم :

را،ااور فعا ا ا و یاااالنس ساااالنه یااوزار (معاااد و صاانااع) وزار ما اااه و ادراا مرکاازی امصااایاه و مسااتوفا و یانااک
معامله دار در تراا سه ماا یعد از ختم سا ما ی ارایه ماگردد.
ماده چهل و چهارم :
سا ما ی تصدی از او مم سا شروع و ختم غ اخار مو هما سا اس .
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فصل ششم
تجدید سازمان  ،انحالل و تصفیه
ماده چهل و پنجم :
تتداد سازما و انمال تصدی یه اثر ،اشنهاد وزار (معاد و صنااع) موافقه وزار ما ااه و منظاوری شاورای وزاارا
صور گرفته و ینشر مارسد.
ماده چهل و ششم :
تتداد سازما تصدی در اثر اکی از دوام ذا صور ماگارد :
 – ۱ا ماق تصدی اا تصدی داگر.
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 – ۲اداام تصدی در تصدی داگر.
 – ۳انقسام تصدی.
 – ۱تتزاه تصدی.
ماده چهل و هفتم :

تصد ی یه اکی از دوام ذا منم ماگردد :

 – ۱ددم امکا ،اشیرد وظااف ممو ه و اهداف مندرج اا اساسنامه.
 – ۲در صورتاکه مکوم یه انمال غ تصمام گرفته یاشد.
ماده چهل و هشتم :

تصعاه تصدی توسط هاأتی که از طرف وزار (معاد وصنااع) تعاا ماگردد صور ماگارد.
ماده چهل و نهم :
مددد تکما امور تصعاه از ( )۱ماا تتاوز کردا نماتواند.
در صورتاکه تصعاه زما یاشتر را ااتا کند اا مودد یه موافقه وزار ما اه از طرف وزار (معاد وصانااع) تمدااد
شدا ماتواند.
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ماده پنجاهم :
هااأ تصااعاه چگ اونگی تصااعاه تصاادی را یااه نشاار ساا،ردا و موضااوع را کتی اا یااه موسسااه و اشااخاص طاارف معاملااه ایااال
مانمااد.
ماده پنجاه و یکم :
اددای داینا تصدی یعد از تارا نشر تا سه ماا شنادا شدا ماتواند.

فصل هفتم
احکام نهائی
ماده پنجاه و دوم :
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مامورا و اتارا تصدی واتد کلاه مقوق و تایع تماع مکلعا
واتد کلاه مقوق و تایع تماع مکلعا
ماده پنجاه و سوم :

های قانونی مامورا و اتارا دو

و کار گارا تصادی

های اصو نامه کار و کار گرا موسسا صنادتی ملی افغانستا مایاشد.

تصااادی افغاااا گااااز یموافقاااه وزار معااااد و صااانااع تمهاااوری دموکراتااااک افغانساااتا ماتواناااد نماانااادگی تهااا فاااروش
ممصوال تو ادی خواش انتام خدما و خراداری در داخ کشور تاساس نمااد.
ماده پنجاه و چهارم :

داو تصدی منم شدا از دارایی تصدی طیق قانو ،رداخ شدا و دارایی مازاد یه مسا واردا دو
ماده پنجاه و پنجم :

انتقا می ااید.

تصدی دارای مهر مشخص مایاشد.
ماده پنجاه و ششم :
اا اساسنامه از تارا تصوا شورای وزارا تمهوری دموکراتاک افغانستا نافذ اس  .در ترادا رسمی نشر گردد.

12

