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 ل اولصف

 احکام عمومی
 

 مبنی :

 ماده اول :
صنعت ارت یت های وزفعالوآت اجرابهتر بمنظور تنظیم ا. ا.  .هفتاد ششم قانون اساسی ج  ر روشنائی حکم مادهاین مقرره د

 وضع گردیده است.و تجارت 
 

 اهداف :

 ماده دوم
 اهداف این مقرره عبارت اند از:

 .صنعت و تجارتصالحیت های وزارت  ، وظایف وتعیین ، تشخیص 1
داشت ا در نظرب یه گذاریو سرما تجارت صنعت،اسناد تقنینی مرتبط به  اصالحتسوید، تعدیل، ایزاد، پیگیری و طرح  -2

 .نظام اقتصاد بازار مسجل در قانون اساسی کشورمعیار های  مقتضیات و به مطابقت آنها
یرامون  مسایل پذیعالقه  ی دوجانبه و چند  جانبه با کشور های، تطبیق و پیگیری موافقت نامه های تجارتتنظیم، تدوین -3

 و سرمایه گذاری صنعت وط  به تجارت،مرب
 رت،ش های تجاهای سکتور خصوصی  در بخ رای رشد و انکشاف فعالیتو زمینه سازی ب الزم فراهم آوری تسهیالت -4

 .وسرمایه گذاری مطابق به اساسات نظام اقتصادی کشور صنعت
 تدابیر الزم در جهت متوازن ساختن بیالنس تجارت .  اتخاذ -5
کتور ستقویه ا و استراتیژیک انکشاف تجارت، صنعت و جلب و جذب سرمایه گذاری هحقق اهداف تنظارت و پیگیری از  -5

 خصوصی 
انکشاف  وروند رشد  بمنظور تسریع صنعت، تجارت و سرمایه گذاریراتیژی پیگیری پالیسی و است طرح، ترتیب، تطبیق، -6

 پایدار اقتصادی کشور.
 ان رفیت جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندظارت و اتخاذ برنامه های ارتقأ ریفورم اداری وز -7
 .اخلیدازاریابی تولیدات  محصوالت نظیم نمایشگاه های تجارتی و صنعتی در داخل و خارج کشور جهت بت  -8
 .الزم التتسهی ارایه و ریفورم با در نظرداشت پروسه ثبت و جواز دهی  برای متشبثین داخلی و خارجیتنظیم  -9
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 اصول:

 ماده سوم:
 در اجرای وظایف خویش اصول ذیل را رعایت می نماید: صنعت و تجارتوزارت 

 .احکام قانون اساسی وسایر اسناد تقنینی -1

 رمندانشفافیت، حساب دهی و در نظر گرفتن اصول اساسی اداره و مدیریت در پروسه استخدام کا -2

 .به وزارت صنعت و تجارت مربوطارایه خدمات مؤثر ومثمردرعرصه کاری  -3

 .تی ذیربطغیردول نهاد های  دولتی وتامین هماهنگی و همکاری در انجام فعالیت ها باسایر وزارت ها و  -4

 عدم تبعیض در ارایه خدمات. تناسب وتوازن،  -5

 .صنعت، تجارت و سرمایه گذاری یکپارچگی سیاست گذاری در خصوص -6
با  یایه گذارت و سرمدو جانبه و چند جانبه افغانستان پیرامون مسایل مرتبط به صنعت، تجار تعهداترعایت  -7

 .کشورها و سازمان های منطقه و جهان
 

 

 فصل دوم

 وظایف وصالحیتها

 :حقوقیدر عرصه 

 ماده چهارم:
 

ا در بن شده یداف تعیدر مطابقت به پالن عمومی وزارت جهت نیل به اه تقنینی وزارتطرح و ترتیب پالن  -1

های  هادنمکاری هل پالن، در هماهنگی و طی مراحل اسناد حقوقی شام پالن تقنینی حکومت و نظرداشت

 ذیربط.

ات منطقه یی و بین اساسات نظام اقتصادی کشور، تعهد مطابقت بهمسوده اسناد تقنینی در طرح و تدوین  -2
 .سرمایه گذاریعرصه صنعت، تجارت و ، درمعیار های پذیرفته شدهالمللی و 

ت، تفاهمنامه ها ا، مقرراهالعمل تحلیل، ارزیابی و تایید مسوده اسناد تقنینی، موافقتنامه ها، قرارداد ها، طرز -3
 ن.بوطه آمربوط به سکتور صنعت، تجارت و سرمایه گذاری، قبل از طی مراحل با نهاد های مر

ام ساسات نظمقضیات امطابق به  اسناد تقنینی مرتبط به صنعت، تجارت و سرمایه گذاریبازنگری  -4
 .اقتصادی موجود

یه اتجارت و سرم صنعت، اسناد تقنینی مربوط به سکتورو تحلیل پیرامون توضیح حقوقی،  خدماتارایه  -5
 . گذاری

به  ولتیدتی و غیر ذیربط دول نهاد هایوزارت عدلیه وسایر در  حقوقیجلسات پیرامون مسایل اشتراک در -6
 .ذاریسرمایه گ سکتور صنعت تجارت واسناد تقنینی مربوط به در خصوص توضیحات الزم  منظور ارایه
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اری با رمایه گذسارت و تطبیق اسناد تقنینی، طرزالعمل ها و مقررات مربوط به صنعت، تج و نظارت پیگیری -7
 تمامی ریاست ها و واحد های وزارت صنعت و تجارت.

و  رت صنعتاسناد حقوقی وزاتدویر کنفرانس ها، سیمینارها و ورکشاپ های توضیحی غرض تشریح  -8

 تجارت

 

 :پالن و پالیسی ،استراتیژیدر عرصه  

 ماده پنجم:

ارت و صنعت، تج مربوط به سکتور، پالیسی و پالن استراتیژیو ترتیب  طرحهمکاری و هماهنگی در زمینه  -1
 .مربوطه وزارتسرمایه گذاری با بخش های 

 ارزیابی پالیسی ها واستراتیژی های موجود وحصول اطمینان از تطبیق آنها.  تحلیل و -2
 ننده گانمویل کتهمکاری های تخنیکی ومالی  ت در خصوصتسهیال ارایه همکاری های تخنیکی، بشمول ارایه -3

 .ه باشندعالیت داشتفوزارت در ساحه کاری  تمویل کننده گاننظارت از پروژه های در قسمت وهمچنان هماهنگی 
یان م ه مدت،مهای کوتاوتنظیم پروگرا ذیربط یبا نهاد هاستراتیژی اقتصادی  پالیسی و پیگیری اهداف اساسی  -4

 درکشور.انکشاف پایدار  طویل المدت به منظور تسریع روند رشد و و مدت
 

 :در عرصه تجارت بین المللی 

 ماده ششم:
للی با بین الم طقه یی وبه سطح من تجارت و انکشاف مربوط به توسعه و استراتیژی پالیسیتطبیق و پیگیری طرح،  -1

 .در نظرداشت تعهدات افغانستان در سازمان های منطقه یی و جهانی
 قام تجارتی.ایه و اراشت احصمسایل مرتبط به تجارت و تعرفه بادرنظردارایه تحلیل اقتصادی پیرامون ابعاد مختلف  -2
عهدات ت تطبیق لیت ازاز عضویت دایمی افغانستان در سازمان تجارت جهانی و مسوینه مدیریت استفاده به -3

 نهاد نگیری و هماهبه همکا مطابق به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور سازمان آن افغانستان در 
 های ذیربط دولتی و خصوصی.

جارت ازمان تدر س نمودن نماینده گیبرای نهاد های ذیدخل غرض  و ارایه تسهیالت الزم تنظیم شرایط -4

 .یتجارتکشور در خصوص مسایل اقتصادی به منظور حراست از منافع  ( WTOجهانی)
 . اقدامات مؤثراز طریق  و ذیعالقه ، منطقهبا کشورهای همسایه تامین روابط تجارتی -5
ش مت افزایآن در قس هایعالیت فحصول اطمینان ازاینکه  و طبق مقرره جداگانه امور آتشه های تجارتیتنظیم  -6

 .گردند ی تلقیاساسعوامل  ی خارجیو دسترسی به مارکیت ها صادرات، جلب جذب سرمایه گذاری های خارجی
صول و ح ی آنم تطبیقبا درنظرداشت زمینه های الز یتجارتهای دو جانبه و چندین جانبه  افقتنامهتنظیم مو -7

 . ی منطقوی اقتصادی و تجارتیاطمینان از پیگیری عضویت افغانستان در سازمان ها
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 :صنایعامور  انکشاف سکتورخصوصی و در عرصه

 ماده هفتم:

ه مطابق ب عصنای وسعهاستفاده اعظمی از منابع داخلی و ت سیاست گذاری های الزم غرضو پیگیری تطبیق طرح،  -1
 .و نهاد های ذیدخل وزارت خانه ها هماهنگی واقعیت های نظام اقتصادی کشور در

 نمولدیاص بر رشد  تشبثات کوچک و متوسط با تمرکز خمربوطه غرض  هایپالیسی  و پیگیریتطبیق طرح،  -2
 .خالق

 صنعتی. خاصرشد زون های غرض  ههای مربوطپالیسی  و پیگیریتطبیق طرح،  -3
 ست گرفتنروی د و انکشاف تشبثات جهتمارکیت های پایدار  توسعه یجاد وا بمنظوررهای تشویقی اراهک طرح -4

 .مارکیت هادر  و ارایه خدمات معیاری تقویه فعالیت های موثربرای  الزمت اقداما
ربط با ذیهادهای نسایر ا و ه خانهوزارتی صنایع با همکار احصایهالزم پیرامون اتخاذ اقدامات  تحلیل، ارزیابی و -5

 .صنایعرسمی سازی جهت  الزم اقدامات  توجه به
  .رشد و انکشاف والیتی درسراسر کشور تشویقی غرض برنامه های طرح و روی دست گرفتن -6
م ی درتماتشبثات خصوصفعالیت های  طرح و روی دست گرفتن برنامه های تشویقی غرض حمایت و تقویت -7

  .سطوح
اشت در نظردبا سرمایه گذاری های داخلی وخارجیجلب و جذب غرض  الزم پالیسی طرح، تطبیق و پیگیری -8

 .اساسات نظام اقتصادی کشور
 .طرح و تطبیق برنامه های عمل جهت توسعه و انکشاف صنایع ملی مطابق به قوانین نافذه -9

 

 :ترانزیتدر عرصه 

 ماده هشتم:

ا ب تجارتی روابط کیمتحغرض  منطقویوچندین جانبه موافقتنامه های ترانزیتی دوجانبه طرح، تطبیق و پیگیری  -1
 .ترانزیتیارتی وتج الزم فراهم آوری تسهیالت و تطبیقو اتخاذ پالن های منظم بمنظورکشور های همسایه 

شت ادرنظرداهانی بجطرح، تطبیق و پیگیری پالیسی ترانزیتی به منظور دسترسی به مارکیت های منطقه یی و  -2
 تحلیل و ارزیابی از وضعیت تجارت کشور به سطح منطقه و جهان.

 . ور تی فرا راه تجارت کشترانزیو مشکالت  رفع موانع بمنظور طرح و تطبیق برنامه های عمل  -3
 .ننی با توجه به موثریت اقتصادی آزمییی و کارگو هوا تحلیل و ارزیابی تجارت از طریق -4
 . با در نظرداشت اهمیت تجارتی و عواید ملیترانزیتی  ارایه خدمات -1
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 حمایت از حقوق مستهلکین : درعرصه

 ماده نهم:

 .نع احتکارم رقابت و حمایت از به حمایت از مستهلکین، مربوطاسناد تقنینی  و پیگیری تطبیقطرح، -1

 ر.رن و موثمد وماتیسیستم های معلبا توجه به  رقابت سالم دربازار ایجاد میکانیزم های الزم غرض تشویق -2
 .ردر کشو نهتجارت عادالپالیسی مربوط به تنظیم  /استراتیژی و پیگیری تطبیق ،طرحپروسه  ازنظارت  -3
 با سکتورخصوصی. دوامدار منظم و ارتباطات مینٴتاایجاد میکانیزم الزم غرض  -4
جهت تطبیق در ولتیدوزارتخانه ها و نهادهای دولتی و غیر  باایجاد میکانیزم الزم غرض هماهنگی و همکاری  -5

 مات مربوط به تجارت عادالنه.اتصامیم و اقد
 

 :امه هجواز نا صدور و اسناد ثبت در عرصه 

 دهم:ماده 

 .الجرامطابق اسناد تقنینی نافذه و طرزالعمل های مرعی ا جوازصدور ثبت و پروسه  نظارت از -1

درمرکز  زجواصدور  وثبت اسناد  طرزالعمل های مؤثر پروسه طرح و تطبیقتسهیل زی وساده ساریفورم،  تسریع -2
 ووالیات.

ریع تسرمورد دیات آنها مراجع ذیربط جهت اخذ نظر سکتورخصوصی وسایر با ایجاد میکانیزم الزم برای هماهنگی  -3
 .ازجوو صدور های ثبت اسناد پروسه  ریفورم 

 جوازنامه های تجارتی دروالیات.صدور ثبت خدمات کمپیوتری و سیستم تنظیم وتوسعه  -4
اگاهی  حسط ارتقای وربمنظ ،جوازو صدور اسناد  ثبتمورد مقتضیات  در معلوماتارایه نشر و ایجاد میکانیزم  -5

 .با در نظرداشت اصل شفافیت راجعین درمورد حقوق و وجایب آنهام
 .مربوطه به سطح مرکز و والیاتدیتابس  درثبت مشاغل  دیجیتال سازی)کمپیوتری نمودن( -6
 .هدف تشویق وترغیب تجار وشرکتها مالکیت های فکری به ثبت مدیریت پروسه -7

 
 در عرصه دفتر داری

 ماده یازدهم:
 ینان ازل اطمحصو پیگیری وهمکاری با سایر ریاست ها و واحد های مربوطه وزارت صنعت و تجارت در قسمت 

کمیت احشورای عالی  .ا.ا،عالی ریاست جتطبیق از مصوبات کابینه، شورای عالی اقتصادی، شورای وزیران، احکام مقام 
 کام.های فرعی، فرامین و احه قانون، کمیته قوانین، کمیته اقتصاد شورای وزیران، سایر کمیت

 
 

 منابع بشریدر عرصه  

 ماده دوازدهم:
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 ا و واحدهر ریاست دکادرهای مسلکی  و معرفی استخدامطرح و تطبیق میکانیزم های الزم غرض پروسه تعیین،  -1
اداره ده ذیرفته شپر های های مربوطه وزارت صنعت و تجارت مطابق به اسناد تقنینی نافذه و رعایت اصول و معیا

 و مدیریت.

 .رتو تجا های مسلکی کارکنان وزارت صنعت ظرفیت طرح و تطبیق برنامه های الزم جهت ارتقاء سطح -2

ین حکام قواناطبق ارت وزارت صنعت و تجتقاعد و سایر حقوق و امتیازات کارکنان  ،رسیده گی به اجرای ترفیع -3
 نافذه کشور.

 .مشکالتسایر و  موانع اداری کارکنان رفعرسیده گی به منازعات ناشی ازتعلل وظیفوی،  -4

لکی خدمات م داری واالزم با کمیسیون مستقل اصالحات  ایجاد میکانیزم موثر جهت تامین همکاری و هماهنگی -5
م وزارت حظات مقابادر نظرداشت مال مطروحه آن کمیسیوناستخدام وتقرر طبق برنامه های در قسمت پروسه 

 .صنعت و تجارت

قیم فاهم مستتمشوره و  در ،یا تحدیدتزئید  تحلیل، ارزیابی و تطبیق تشکیل وزارت بادر نظرداشترسیده گی به  -6
 .و مالحظه مقام وزارت صنعت و تجارتریاست ها و واحد های مربوطه 

 

 :و تدارکاتی  مالی ، اداریعرصه 

  سیزدهمماده 
 .وزارت صنعت و تجارتبودجه طی مراحل  ترتیب وطرح،  .1
 کافات وموط به مرب امور ، مصارف ومعاشات اجرای میکانیزم/طرزالعمل الزم غرض مراقبت ازایجاد  .2

 ت.تجار وبه شمول نماینده گی ها و دفاتر آتشه های خارجی وزارت صنعت  مجازات کارمندان
 جه عادیبود صنعت و تجارت با در نظرداشتوزارت  های  مصارف  فعالیت تنظیم وجوه مالی و .3

 وانکشافی.
بق تمانی مطاور ساختنظیم امور تهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امایجاد میکانیزم/ طرزالعمل غرض  .4

 .اسناد تقنینی نافذه
ت میت و قیمکفیت، و تطبیق برنامه های موثر غرض تسریع روند تدارکاتی و حصول اطمینان از کی طرح .5

 ت.رداشت اصل شفافیاجناس و خدمات قابل تدارک برای وزارت صنعت و تجارت با در نظ

 
 

 در عرصه تفتیش داخلی

 :ماده چهارهم
تفتیش ه ق به مقرر، مطابجنسی های نقدی و دارایی غرض حفاظت از صنعت و تجارت وزارت تفتیش امور کنترول و -1

 .بادرنظرداشت اسناد تقنینی مربوطهداخلی 

 .و تجارت مربوطه وزارت صنعتتفتیش تحت  تنظیم فعالیت های اساسی واحد هایارایه رهنمود ها جهت  -2

 .تفتیشطریق ازاز امورات و اجراات وزارت صنعت و تجارت حصول اطمینان و دارائی های عامه از حراست  -3
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 .رزیابی و رسیده گی به فعالیت های غیر قانونی وزارت صنعت و تجارتشناسائی، ا -4
 ت مالحظها در نظرداشو اسناد تقنینی مربوطه بخلی حلیل وبررسی نتایج گزارشات تفتیش درمطابقت با مقرره تفتیش دات-5

 مقام وزارت تجارت وصنایع.
 

 در عرصه انکشاف صادرات.

 :ماده پانزدهم

ط ادهای ذیربرح، تطبیق و پیگیری استراتیژی/ پالسی جهت توسعه صادارت به همکاری وزارت خانه ها و نهط- -1
 دولتی و غیر دولتی.

موجود فرا  موانع ین بردنب از و نهادهای ذیربط دولتی و غیر دولتی در قسمت همکاری و هماهنگی با وزارتخانه ها -2
 بازاریابی برای آنها. معیاری شدن تولیدات و ،راه  صادارت

 جود دولتالیسی موه  و پایجاد میکانیزم های الزم غرض تسریع روند صادرات با در نظرداشت اسناد تقنینی نافذ -3

ریافت وجود و دکیت های مصادرات در مار فزایشا به هدف ها ارتباط با مارکیتتامین ایجاد میکانیزم الزم جهت  -4
 رقابت. توسعهبالقوه از طریق  مارکیت های

ات نظام اشت اساسدر نظرد معلوماتی بابا استفاده از تکنالوژی تسریع روند بازار یابی و  صادرات مدیریت پروسه -5
 .اقتصادی کشور

 تراکاش زم جهتالت تسهیال ای دولتی و غیر دولتی ذیربط در خصوص  ارایههمکاری با وزارت خانه ها و نهاده -6
سطح داخلی و بین ه ، تواصل های تجاری و سایر رویداد های اقتصادی ب ها تجار در نمایشگاه ها، کنفرانس

 المللی.

  .ه گانتجار و صادر کنند مسلکی های ظرفیتسطح ارتقای جهت برنامه های آموزشی  طرح و تطبیق -7

 
 

 در عرصه  اطالعات و ارتباط عامه.

 :ماده شانزدهم

وزارت ایت درویب س رابل نشقاسناد تقنینی، استراتیژی/ پالیسی و سایر موارد مشابه  نشرایجاد میکانیزم الزم جهت  -1
 .مربوطه با در نظرداشت اصل شفافیت اشتهارات سایر مجله ها، لوایح وصنعت و تجارت، 

قام مالحظه م رنظرداشتباد وزارت صنعت و تجارت مربوط به فعالیت ها و رویدادجلسات، و ارایه گذارش  ، نشرپخش -2
  اینوزارت

 

 در عرصه تدویر نمایشگاه ها:

 ماده هفدهم:
 .رمعاصوژی ز تکنالاجهت تسریع روند بازار یابی برای تولیدات کشور با استفاده تدویر نمایشگاه  مدیریت .1
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اه ها، ر نمایشگداشتراک تجار  بمنظورفراهم آوری تسهیالت طرح، تطبیق و پیگیری برنامه های عمل جهت  .2
سناد ظرداشت ابادرن کنفرانس ها، تواصل های تجاری و سایر رویداد های اقتصادی بسطح داخلی و بین المللی

 .تقنینی نافذه

 

 

 در عرصه تصدی ها و شرکت ها:

 ماده هجدهم:
 مقرررات و ین،قوان سی،ق پالیامورمالی تصدیها وشرکتها مطاب مدیریت، ارزیابی، تحلیل و اصالحایجاد میکانیزم الزم جهت 

 با درنظرداشت اهمیت اقتصادی آن.طرزالعمل ها مربوطه 

 
 

 :نالوژی معلوماتی ومخابراتیتکدر عرصه 

 :نزده همماده 
وجـه بـه بـا ت جارتتارایه خدمات با کیفیت و موثر در وزارت صنعت و  طرح، تطبیق و پیگیری برنامه عمل غرض تسهیل و

 .اینوزارتدر  معلوماتی تکنالوژی مدیریت و ارایه خدمات

 

 در عرصه جندر

 :ماده بیستم
رت لیدی وزاه های کتصامیم و برنام سطح در حکومت، اهداف اساسی پالیسی جندر پیگیری جهت ایجاد میکانیزم الزم

 بادر نظرداشت اشتراک فعال جندرصنعت و تجارت 

 

 

 فصل سوم  

 انسجام اجرای وظایف

 

 :فعالیت ها رهبری وانسجام

 یکمبیست و ماده 

د تقنینی اسنابق وزیر میباشد، که مطا شخص به عهده وزارت صنعت و تجارت انسجام اجرای وظایف رهبری و .1
 اعمال مینماید.  خویش راصالحیت های  نافذه

 ی نماید.عمال ماوالیاتی  ازطریق ریاست ها/ واحد هایوظایف مربوط را در والیات  صنعت و تجارت وزارت .2
و  رجرای اواممکلف به ا کشورهای خارجیدرمقیم  تجارتی آتشه هایو  نمایندگی ها ،، تصدیهاواحد ها، ریاست ها .3

 می باشند.صنعت و تجارت  هدایات قانونی وزیر
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 :های معینان مسؤلیت وظایف و

 : ومبیست و د ماده 
اظ ها، ازلحفوی آن، حدود وظایف و صالحیت های معینان وزارت را با درنظرداشت خصوصیات وظیصنعت و تجارتوزیر 

 مسلکی و اداری تعیین مینماید.
 

 رهبری: هئیت 

  سومبیست و  ماده 

 د میگردد.ایجاارت هئیت رهبری وزارت صنعت و تج، وزارت صنعت و تجارتبه منظورانسجام بهتر فعالیت های  (1)
 رهبری وزارت متشکل است از: هئیت (2)

 وزیر به حیث رئیس. -1
 معینان به حیث معاونین. -2
 به حیث اعضا. وزارت صنعت و تجارت روسای ادارات مرکزی -3
 .مشاورین وزیر به حیث  اعضا -4

 

 : رهبری هئیتوظایف 

 بیست و چهارم ماده    
 رهبری دارای وظایف ذیل میباشد:  هئیت

 .یداتخاذ تصمیم نهایی محول مینما عمده و مهم که مقام وزارت آن را غرضبررسی موضوعات  -1
 تصویب پالن های کاری ساالنه ادارات مربوطه و نظارت ازچگونگی تطبیق ان. -2
 تصویب لوایح وطرزالعمل های ادارات مربوط. -3
 استماع گزارش ا زفعالیت های ادارات مربوط. -4
 اتخاذ تصمیم درزمینه.بررسی شکایات مرتبط به اجراات وزارت و  -5

 : رهبری هئیتتدویر جلسات  

  بیست و پنجم ماده 

شنهاد یا به پیید وزیر وماه دایر میگردد، جلسات فوق العاده طبق لزوم دهر خیر هئیت رهبری در آجلسات عادی  (1)
 رهبری و منظوری وزیر دایرشده میتواند. هئیتیکی ازاعضای 

ش الح برایات ذیصدر صورت غیابت یا عدم حضور شخص وزیر، یکی از معاونین هئیت رهبری که از جانب مقام (2)
 تفویض صالحیت گردیده باشد ریاست جلسات هئیت رهبری عهده دار میباشد. 

 .ضور اکثریت اعضای آن دایر میگرددرهبری با ح عادی و فوق العاده هئتجلسات  (3)
 

 رهبری: هئیتتصامیم 
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  بیست و ششمماده 

هد ر رای میدوزیکه  تخاذ، درصورت تساوی آراء، به  جانباعضای حاضر ا هئیت رهبری به اکثریت آرأتصامیم  (1)
 مدار اعتبار است.

 تصامیم شورای رهبری بعد از منظوری وزیر مرعی االجرا میباشد. (2)
 

 :مسولیت و پاسخگوی

 ماده بیست وهفتم
رات مرین اداو آ وسأمسول و پاسخگو بوده، معینان، ر از اجرای وظایف وزارت و عدم آن صنعت و تجارتوزیر 

 مرکزی ووالیتی در پیشبرد وظایف محوله مسولیت فردی دارند.
 
 

 گزارزش دهی:

 ماده بیست وهشتم
 وزارت مکلف است از اجراآت و فعالیت های خویش به حکومت گزارش اراِیه نماید.

 
 
 

 تشکیل و بودجه :

 : بیست و نهمماده 
ب و بعد ترتیلیه زارت مابا در نظر داشت هدایات کمیته محترم بودجه وهمه ساله  صنعت و تجارتتشکیل و بودجه وزارت 

 ازطی مراحل قانونی مورد تطبیق قرارمیگیرد.
 
 

 سمع شکایات :

 سی امماده 
آت وزارت در اجرا ع نواقصتدابیر الزم را جهت رف، شنهادات را به موقع بررسی نمودهشکایات و پی صنعت و تجارتوزارت 

  اتخاذ مینماید.
 
 

 فصل چهارم

 احکام متفرقه

 

 : مهر و لوگو 
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 و یکمسی ماده 

 ، تت درج اسام وزاردارای مهری که در آن نشان دولتی جمهوری اسالمی افغانستان و ن صنعت و تجارتوزارت  (1)
 .می باشد

 مینماید. استفادهآنرا  هرسمی مربوط وزارت دارای لوگوی میباشد که در اسناد (2)
 

 تاریخ انفاذ :

 ومسی و د ماده 
 نافذ ر ونش رسمی در جریده وزیران ج.ا.ای ازتاریخ تصویب شورا ماده تنظیم و   در قید چهار فصل و سی و دو این مقرره

 میباشد.
 
 

 


