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قانون د  د مالدارۍ د چارو د تنظیم
د افغانستان اسالمي  توشېح په هکله

 جمهوریت د رئیس
 فرمان

 (272: )ګڼه
 26/12/۱۳۹۶: نېټه

 :مادهلومړۍ 
ـ  ـد افغانس انون د ـتان د اساسـي ق

 ءجز ۱۶د  ادېـم پېتمېـش ورلـڅ
دارۍ ـالـد م ،ېـمخ هـم لـد حک
ې د ـانون چـق یمـد تنظ اروـد چ
رګې د ـي جـد ولسوري ـي شـمل
ـ  (296)ې ـټېن6/10/1396  هـګڼ
د  رګېـرانو جـمش ه او دـوبـمص
ه ـ( ګڼ298) ېـنېټ۲۶/۱۰/۱۳۹۶
و ـلونـفص (۵) د ېـچ هـوبـمص
ې ـک هـنـه دنـپ ادوـم (۳۰)او 
ېح ـوشـ، تید یوـب شـویـتص
 کوم.

 :دوه یمه ماده
  مجلسینو  د وريـملي شد دغه فرمان 

له انون ـق وړيـنوم او دوبو ـله مص

 فرمان 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

قانون تنظیم امور توشیح  در مورد
 مالداری

  (272) :شماره
 26/12/1396 :تاریخ

 مادۀ اول:
ـ  مـحکبه تأسی از  ـ 16زء ج  ادۀم

 یـانون اساسـق ارمـچه و تصـش
 ور ـیم امـانون تنظـقتان، ـانسـافغ

ــداری ــا    مال ــه اس ــه ب   را ک
 ؤرخـم( 296)ماره ـشۀ ـوبـمص
ه ـرگــی جـولس 6/10/1396
ــماره ) و ــوبۀ شــ  ( 298مصــ

 جرگهمشرانو  26/10/1396 مؤرخ
ــ ــیورای ش ــل مل ــه دا   ( 5) ب
 ب ـویـاده تصـم ( 30)و  لـفص
ـــگ ــت، تـردی ـــده اس   یحـوش
  دارم. یم

 مادۀ دوم:
وبات ـراه با مصـهم انـرمـاین ف
ـ  یـورای ملـین شـمجلس  ن ـو مت
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دې، په رسمي جریده  یسره یوځامتن 
 کې  پور شي.

 غنيمحمد اشرف 
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

می ـدر جریدۀ رس ،هذکرـتانون مـق
 گردد. رنش

 اشرف غنی محمد
 جمهوری اسالمی افغانستان رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

12 
 

 ي جمهوري دولتافغانستان اسالمد
 ملي شوري
 ولسي جرګه

 د چارو د تنظیم قانون ۍد مالدار
 مصوبه

 (۲۹۶ګڼه: )
 ۶/۱۰/۱۳۹۶نېټه:
 انون د ـاسي قـي جرګې د اسـولس
 ې، ـادې د حکم له مخـوي یمې مـن
ـ نېټې ۶/۱۰/۱۳۹۶ د بې ـد چهارشن

 ۍورځې په عمومي غونډه کې د مالدار
ه ـانون په هکلـارو د تنظیم د قـچد 

ـ   د وریتـد افغانستان اسالمي جمه
( ۱۴۹ې )ـنېټ ۱۴/۶/۱۳۹۶ د رئیس
و ( فصلونو ا۵رمان په )ـه تقنیني فـڼګ
ـ ـ( م۳۰) دیلونو ـادو کې د یو لړ تع
ـ  ره دـس و د ـمجلس د حاضرو غړی
 و په اکثریت تصویب کړ.ـیأر

 ميعبدالرووف ابراهی
 رئیسي جرګې د ولس

 
 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی
 گهولسی جر
 مصوبه

 اریقانون تنظیم امور مالد
 (296شماره: )
 6/10/1396تاریخ: 

 ۀادـی از حکم مـولسی جرگه به تأس
نودم قانون اساسی افغانستان، در جلسۀ 

نبه مـؤرخ  ـارشـومی روز چهـعم
رمان تقنینی ـ ویش ف6/10/1396

 14/6/1396( مؤرخ 149شماره )
تان ـالمی افغانسـرئیس جمهوری اس
داری را ـمال امور در مورد قانون تنظیم

ل ـدیالت به دا ـله تعـک سلسبا ی
ده به اکثریت ( مـا30ل و )ـ( فص5)

س ـاضر در مجلـای حـاعض آرای
 تصویب نمود.

 عبدالرووف ابراهیمی
 رئیس ولسی جرگه
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 افغانستان اسالمي جمهوري دولتد
 ملي شوري
 مشرانو جرګه

د چارو د تنظیم قانون  ۍمالدار د
المي ـافغانستان اس په هکله د
 ۱۴/۶/۱۳۹۶ د رئیسجمهوریت 
 ( ګڼه تقنیني فرمان۱۴۹نېټې )

 مصوبه
 (۲۹۸ڼه: )ګ

 ۲۶/۱۰/۱۳۹۶نېټه: 
 د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې

حکم سره سم، مشرانو جرګې مادې له 
نبې ـد سه ش ېنېټ۲۶/۱۰/۱۳۹۶د 

 ۍمالدار د ورځې په عمومي غونډه کې،
ه ـانون په هکلـیم قـارو د تنظـد چ
 رئیس د افغانستان اسالمي جمهوریت د
ګڼه تقنیني (۱۴۹نېټې )۱۴/۶/۱۳۹۶ د

په ( مادو ۳۰او ) فصلونو (۵په ) فرمان
 یو په اکثریت تصویب کړ.أکې د ردننه 

 مسلمیار يفضل هاد 
 رئیسد مشرانو جرګې 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی
 مشرانو جرگه
 مصوبه
( مؤرخ 149فرمان تقنینی شماره )

رئیس جمهوری 14/6/1396
ان در مورد قانون اسالمی افغانست

 تنظیم امور مالداری
 (298شماره: )
 26/10/1396تاریخ: 
انون ـودم قـی از حکم مادۀ نـبه تأس

رانو جرگه ـتان، مشـاساسی افغانس
نبه مؤرخ ـدر جلسۀ عمومی روز سه ش

، فرمان تقنینی شماره 26/10/1396
رئیس 14/6/1396ؤرخ ـ( م149)

جمهوری اسالمی افغانستان در مـورد  
ون تنظیم امور مالداری را به دا ل قان
اده به اکثریت ـ( م30ل و )ـ( فص5)

 آراء تصویب نمود. 
 فضل هادی مسلمیار 

 رئیس مشرانو جرگه



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

14 

 

 فهرست مندرجات 
 قانون تنظیم امور مالداری

 فصل اول
  احکام عمومی

               صفحه                                                         عنوان                       ماده
  ۱۶............................................مبنی.........  مادۀ اول:                

 16.................................اهداف..................                  مادۀ دوم:
 17...............................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما
 21.........................................ادارۀ تطبیق کننده  دۀ چهارم:             ما

 21.........................................همکاری ادارات مادۀ پنجم:                
 فصل دوم

 وظایف و صالحیت های ادارۀ خدمات مالداری
  22....................................وظایف و صالحیت ها               ششم:مادۀ 
 26.....................................اریبورد تخنیکی مالد               م: هفتمادۀ 

  28............وظایف و صالحیت های بورد تخنیکی مالداری               شتم:مادۀ ه
 فصل سوم

 جواز فعالیت
                                                                                                                                                                                          29...............................................درخواست                نهم: مادۀ 
 30......................................صدور جواز فعالیت   دهم:               مادۀ 

 31..............وظایف و مکلفیت های دارندۀ جواز فعالیت         مادۀ یازدهم:      
 فصل چهارم

 شرایط تولید و تورید حیوانات و عوامل تولید مالداری
 33.................................... تولید حیوانات نسلی  مادۀ دوازدهم:           
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 33................................... تورید حیوانات نسلی       دهم: سیزمادۀ 
 34...............................تولید اسپرم مایع و منجمد       دهم: مادۀ چهار

 35......................................تورید اسپرم منجمد       دهم: پانزمادۀ 
 36......................................تولید تخم نطفه دار            دهم: شانزمادۀ 

 36......................................تورید تخم نطفه دار       دهم: مادۀ هف
 37........................ .......تولید خوراکۀ حیوانی....       م: دههجمادۀ 

 38....................................تورید خوراکۀ حیوانی       مادۀ نزدهم:  
 مفصل پنج

 احکام متفرقه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  39........صدور حیوانات و عوامل تولید مالداری..........        :بیستممادۀ 
 39..استرداد حیوانات و عوامل تولید مالداری مغایر قانون...       : یکم بیست ومادۀ 

  40.......................رعایت معیارهای ملی و بین المللی       : دوم مادۀ بیست و
 41............................القاح مصنوعی و انتقال جنین       م:سو مادۀ بیست و
 41.............................................یرفاه حیوان:      چهارم مادۀ بیست و
 41..................................................مؤیدات      : پنجم مادۀ بیست و
 43................................ارایۀ طرح پالن و گزارش      :ششم مادۀ بیست و
 44.......................................جلب مساعدت ها       : هفتم مادۀ بیست و

 44................................تدابیر حمایوی و تشویقی  مادۀ بیست و هشتم:     
 45..........پیشنهاد مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها   مادۀ بیست و نهم:      
 45....................................................انفاذ   مادۀ سی ام :             
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 قانون یمتنظ دچارو د ۍدارلد ما
 فصل یړلوم

 عمومي حکمونه
 یمبن
 ماده:  ړۍلوم
 نقانون د افغانستان د اساسي قانو دغه
 ېـله مخد حکم  ېادـم څوارلسمېد 

 .ید یشو وضع
 ېموخ
 :ماده یمه هدو
 عبارت دي له: ېقانون موخ ېدد
 د او تنظیم اروـچ د دارۍـمال د -۱

 .کول وړاندې خدمتونو ښو
 او دودول تـصنع د دارۍـمال د -۲

 .پراختیا
 د او اتنهـس پالزمژرم د  يـبوم د -۳

 .اصالح نسل د حیواناتو
 او کمیت د محصوالتو وانيـحی د -۴

 .لوړول سطحې د کیفیت
 د کې کتورـس هـپ دارۍـمال د -۵

 او هڅولو د ونېـاچ پانګې خصوصي

 قانون تنظیم امور مالداری 
 فصل اول

 ومیاحکام عم
 مبنی
 اول: ۀماد

 ۀادـکم مـی از حـسأاین قانون به ت
 ،تانـی افغانسـچهاردهم قانون اساس
 وضع گردیده است.

 اهداف
 دوم: ۀدام

 اهداف این قانون عبارت اند از:
تنظیم امور و عرضۀ خدمات بهتر  -1

 مالداری. 
 ت ـنعـاف صـنکشج و اـرویت -2

 .مالداری
 الحـاصو  بومی حفظ ژرم پالزم -3

 .حیوانات نسل
کمیت طح کیفیت وـبردن س بلند -4

 .محصوالت حیوانی
 هیالت الزم ـودن تسـراهم نمـف -5
 ش ـزایـق و افـویـت تشـهـج
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 انتیاووـآس الزمو د ورـمنظه پ زیاتولو
 .برابرول

 او ودې د ادـاقتص د مالدارانو د -۶
 اقتصاد ملي د هېواد د الرې له پراختیا
 .پیاوړتیا

 اصطالحګانې
 ماده:  درېیمه

 اصطالحګانې الندې ېانون کـق دې په
 افاده کوي:  یممفاه دغه

 د یا مینأت د معیشت د: يدارـمال -۱
 ولوـحاصل د دوـمقاص وداګریزوـس
  او روزل اتل،ـس ویواناتـح د غرض په

 .دی تکثیر
 د چې دی شخص هـهغ: دارـمال -۲

 .لري بوختیا شغل په مالدارۍ
 ،وــجانوران يـاهل د :وانـحی -۳
 حشراتو وورـګټ او کبانو و،کنوتوـال
 .ید موجود ژوندی ګډون په
 یا مذکر هـهغ: واناتـحی نسلي -۴
 شوو الحـاص له چې یواناتـح نثؤم

 تکثیر او یدـتول د او دي څخه نژادونو
 . کېږينیول الندې اخیستنې ترګټې رهپال

 کتورـسی در ـگذاری خصوص سرمایه
 .مالداری

 از  ورـی کشـاد ملـتقویۀ اقتص -6
 اد ـاف اقتصـد و انکشـرشریق ـط

 .مالداران
 الحاتطاص
 سوم: ۀماد
انون مفاهیم ـی در این قتآ الحاتطاص

 نماید:ذیل را افاده می
  رورشـداری، پـداری: نگهـمال -1

 ین ـمأرض تـغ تیواناـثیر حـو تک
  ارتیـد تجـیا حصول مقاص معیشت 

 باشد.می
ه ـت که بـدار: شخصی اسـمال -2

 اشتغال دارد. شغل مالداری 
ه اعم از دـود زنـوان: موجـحی -3
یان و ـر، ماهوـانوران اهلی، طیـج

 باشد.حشرات مفیده می
یوانات نسلی: حیوانات مذکر ـح -4

ده ـیا مؤنث که از نژاد های اصالح ش
یر مورد ـید و تکثـبوده و غرض تول
 گیرند. استفاده قرار می
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 چې يـالوتونک هـهغ: يـالوتونک -۵
 زینت او ریحـتف بڼې، هګۍ، غوښې، د
 اتلـس او روزل ورـپه منظ برابرولو د

 .کېږي
 دي حشرات هـهغ: حشرات ګټور -۶

 راوړلو تهـالس د ېټګ ياقتصاد د چې
 ږيکې روزلاو  ساتل  لپاره ګټو نورو یا
  یـچینج پیلې د او ۍـمچ اتوـش د او

 . شاملېږي پکې
 د ویواناتـح د: فارم دارۍـالم د -۷
 اخیستنې ېګټ او تکثیر روزلو، اتلو،ـس

 د ېـګټ وداګریزېـس د چې دی ځای
 . کوي فعالیت لپاره راوړلو السته

  وـاوصاف مطلوبو د :ستاک مورنی -۸
 د نسل د چېیوان ـح هغه درلودونکی

 هـګټ څخه هغو له پارهل تکثیر او تولید
 .کېږي اخیستل

 په چې دی سند هغه: لیک شجره -۹
  ذکر سلسله نسب د حیوان د کې هغه

 .وي شوې
 محصول هغه: ولـمحص اصلي -۱۰
 وـروزل او اتلوـس د حیوان د چې دی

 .جوړوي موخه عمده

ور ـگانی که به منظ ور: پرندـطی -5
ریح ـر، تفم، َپـت، تخـگوش ۀـتهی

 رورشـپ وداری ـهـنگ تـو زین
 شوند.می
که  یده: حشراتی اندـحشرات مف -6

جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر 
ده و ـداری و پرورش شـنگه عـمناف
 ل ـعس ورـکرم پیله و زنبتمل برـمش
 باشد.می
 ،داری: محل نگهداریـفارم مال -7

حیوانات  پرورش، تکثیر و بهره برداری
ـت ورکسب منفعـکه به منظ تـاس

 .نماید تجارتی، فعالیت می
وان دارای ـتاک مادری: حیـس -8

ید ـت تولـجه کهوب ـمطلاوصاف 
ــتفاده    ــل از آن اس ــر نس  و تکثی

 .گرددمی
شجره نامه: سندی است که در آن  -9

 ه ـر یافتـتذک وانـسب حین ۀسلسل
 باشد.

 است محصول اصلی: محصول -10
پرورش  داری وـهدف عمدۀ نگهکه 

 .دهدحیوان را تشکیل می



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۲۹۶مسلسل نمبر ) ۸/۱/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

19 
 

  دی محصول هغه: محصول فرعي -۱۱
 حیوان له سربېره محصول اصلي د چې

 .راځي السته څخه
  او ترکیبي: وراکـخ نيیواـح -۱۲
 د چې دي توکي وراکيـخ ترکیبي غیر

 استفاده لپاره ودې او تغذیې د حیواناتو
 .کېږي

 ريـاهـظ یوانـح د: فینوتایپ -۱۳
 . دي اوصاف

( يـارث) کيـتیژن: پـنوتاییژ -۱۴
 وـهغ د چې دی ماهیت او تـجوړښ

 واصـخ يـاصل وانـحی د بنسټ پر
 .کېږي لدولېږ

  بدلون تیکيژن د: حاصال نسل د -۱۵
 الحـاص د نسل د یوانـح د الرې له

 .ده پروسه
 د لـنس د حیوان د: پالزم ژرم -۱۶

ـ  مقصد په تکثیر او اتلوـس   دۍـژون
 .دي سرچینې تیکيژن

 کولو زېرمه د ژنونو د: بانک ژن -۱۷
 .دی ځای
 حجره جنسي هغه: اسپرماتوزوئید -۱۸
 لـه  منظور په اخیستنې نسل د چې ده

 تـاس لمحصول فرعی: محصو -11
که عالوه بر محصول اصلی از حیوان 

 آید.به دست می
ذایی ـخوراکۀ حیوانی: مواد غ -12

ت ـغیر ترکیبی است که جه ترکیبی و
 تفاده ـیوانات اسـد حـذیه و رشـتغ

 . شودمی
ظاهری حیوان اوصاف  فینوتایپ: -13

 است.
یت ـاختار و ماهـنوتایپ: سیژ -14

آن  است که بر اساس ی(ـ)ارث ژنتیکی
  قالـانتوان ــلی حیـواص اصـخ

 گردد. می
اصالح ۀ ـپروس ل:ـاصالح نس -15

 تغییر ژنتیکی ریقـیوان از طـحنسل 
 است.

ابع زندۀ ژنتیکی ـمن ژرم پالزم: -16
 یوانـحل و تکثیرـبه مقصد حفظ نس

 است.
 ژن ها ۀیرـذخمحل  بانک:ژن  -17

 است.
ی جنس ۀرـید: حجئسپرماتوزوا -18 

یری از ـگ لـور نسـنظاست که به م
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 .کېږي اخيستل ګټه هڅخ ېهغ
 یدئووزـسپرماتا د: اسپرم اوبلن  -۱۹

 ينکوکو دیدـتم د اوبلن ېشو ترکیب
 نسل د یواناتوـح د چې ده سره موادو

  الرې له القاح مصنوعی د لپاره اخیستنې
 .کېږي استفاده

 چې دی اسپرم هغه: اسپرم کنګل -۲۰
 ېـدرج ډـیرـګ انتيـس( -۱۹۶) د
 په نایتروجن اوبلن د کې ېریالـچاپ په

 .کېږي ساتل کې منځ
 سند لیکلی هغه: جواز فعالیت د -۲۱
 ادارې د وـخدمتون مالدارۍ د چې دی
  د اوکولو  تهـځرامن د ارمـف د واـلخ
د ترسره کولو  الیتونوـفع د  دارۍـمال

 .ږيصادرې ته غوښتونکيلپاره 
 دی سند لیکلی هغه: لیک اجازه -۲۲
 لخوا ادارې د خدمتونو مالدارۍ د چې

 ته ونکيرل جواز د فعالیت سوداګریز د
  اوحیواني محصوالتو حیواني ،حیواناتو د

 لپاره صادرولو او واردولو د خوراکې
 . ږيصادرې

 هـهغ: تکنېشن القاح مصنوعي د -۲۳
 دی شخص مسلکي لرونکی لیک اجازه

 .گرددآن استفاده می
 ۀدـاسپرم مایع: مایع ترکیب ش -19

دید کننده ـواد تمـید با مئسپرماتوزوا
 یوانات ـگیری ح است که جهت نسل

 تفاده ـی اسـاح مصنوعـاز طریق الق
 شود.می

ت که ـاسپرم منجمد: اسپرم اس -20
 دیگرسانتی  ۀدرج( -196) در محیط

 داری ـایع نگهـم نـل نایتروجـداخ
 گردد.می

ند کتبی است ـجواز فعالیت: س -21
  داری ـدمات مالـخ ۀکه از طرف ادار

ارم ـاد فـت ایجـاضی جهـمتقه ـب
    داریـت های مالـالیـام فعـانج و

 گردد.می صادر
ند کتبی است ـازه نامه: سـاج -22

خدمات مالداری به  ۀکه از طرف ادار
ارتی جهت الیت تجـواز فعـج ۀدارند

یوانات، محصوالت ـتورید و صدور ح
 ادر ـیوانی صـح ۀیوانی و خوراکـح

 گردد. می
: شخص القاح مصنوعی تکنیشن-23
ت ـازه نامه اسـلکی دارای اجـمس
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 پـه ور ـپه منظ یستنېل اخـنس د چې
 سره تر حالقا مصنوعي کې یواناتوـح

 .کوي
 دی حالت هغه: هوساینه حیواني -۲۴
 مناسب ويـتغذی صحي، په حیوان چې

واهدو ـمي شـعل له او کې وضعیت
  يجسم او روحي راز هر لهم ـسره س

 ذاتي په او وکړي ژوند ېلر څخه فشار
 .وي قادر رفتار
 د: واملــع تولید د ۍمالدار د -۲۵

 او الحـاص نسل د تغذیې، د حیواناتو
 او  دي عناصر یناړپاره ل اخیستنې نسل

 او مـتخ لرونکی نطفه جنین، پرم،ـاس
 . دي شامل پکې حیواني خوراکه

 اداره ېکوونک تطبیق
 ماده:  څلورمه

 ۍدارـاو مال ولوـلګ اوبو رنې،ـک د
  ونوـحکمانون د ـه قـوزارت د دغ

 مرجع ده.  ېکوونک بیقـتط
 مرسته وادار د

 ماده:  پنځمه
 ،دي ېمکلف ادارې دولتي غیر او دولتي

ور ـنوعی را به منظـاح مصـکه الق
ام ـات انجـیوانـگیری در ح لـنس
 دهد. می

لتی است که اـرفاه حیوانی: ح -24
 ،صحی بـناسیوان در وضعیت مـح
ـ  ی و دور از هروذیـتغ  ار ـنوع فش

واهد علمی ـروحی و جسمی مطابق ش
 ی ـار ذاتـادر به رفتـبرده و ق به سر
 باشد.

داری: عناصر ـالعوامل تولید م -25
الح ـگیری، اص مورد نیاز جهت نسل
است و مشتمل  نسل و تغذیۀ حیوانات

ه دار ـنین، تخم نطفـپرم، جـبر اس
  باشد. می و خوراکۀ حیوانی

 تطبیق کننده ۀادار
 چهارم: ۀماد

، داریـلوزارت زراعت، آبیاری و ما
ـ ـتطبیق احک عـمرج  انون ـام این ق
  باشد.می

 همکاری ادارات 
  مادۀ پنجم:

مکلف اند،  ادارات دولتی و غیر دولتی
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لپاره  پرمختیااو  ودېد  ۍد مالدار ېچ
 ېک تطبیق په حکمونود  انونـد دغه ق

له  ۍدارـاو مال ولوـګاوبو ل ې،کرن د
 . ړيوک يهمکار وزارت سره

 فصل یم دوه
 ېادار د خدمتونو د مالدارۍ د

 او واکونه ېدند
 واکونه او دندې
 ماده:  شپږمه

 د ېـچ اداره وـخدمتون د مالدارۍ د
وزارت  ۍدارـاو مال لګولو وبوا کرنې،

 ېکوي، د الند یتفعال ېک ټپه چوکا
 : ده لرونکېاو دندو  واکونو

  ،پالن اړوند اروـچ د ۍدارـمال د -۱
او  الروـړنک ،ندونوـس تقنیني پالیسۍ،

 .یبولطرحه او ترت ودونوـالرښ
 ګالروت  علمي نویو او تکنالوژۍ له -۲

  حیواناتود  سره، یستنېاخ ګټېپه  څخه
 اصالح، نسل د یستنې،نسل اخ یې،تغذد

 د هکله پهو ـودولاو د یرتکث ،څېړنې
 .کول ېوړاند خدمتونو

 او وـحیوانات له لـنس ییز سیمه د -۳

داری ـاف مالـد و انکشـجهت رش
ا وزارت انون بـدر تطبیق احکام این ق

ــت،  ــاری و زراع ــداری آبی  مال
 همکاری نمایند.

 فصل دوم
 ۀایف و صالحیت های ادارظو

 خدمات مالداری
 وظایف و صالحیت ها

 :ۀ ششمماد
که در چوکات  خدمات مالداری ادارۀ

داری ـمال و ت، آبیاریـوزارت زراع
ایف ـدارای وظ اید،ـنمالیت میـفع

 باشد:و صالحیت های ذیل می
 طرح و ترتیب پالن، پالیسی، اسناد -1

ل ها و رهنمود های ـتقنینی، طرزالعم
 مربوط به امور مالداری.

دمات در مورد تغذیه، ـخ ۀعرض -2
گیری، اصالح نسل، تحقیق، تکثیر  نسل

ـ ـو ترویج ح تفاده از ـیوانات با اس
 دید ـای جـیوه هـنالوژی و شـتک

 علمی.
  ظفـت حـیر جهـاذ تدابـاتخ -3
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 څېړنیزو د جوړ څخه بانک ژن ،يمواش
 کولو رامنځته د ارمونوـف ننداریزو او
 د الرې، هـل اتلوـسد  پالزمژرم  د او
 يـبوم د او نویونوکسد کل یواناتوـح

 اوبو کرنې، د پارهل اتلوـس د نسلونو
 د مالدارۍ د وزارت مالدارۍ او لګولو

 همغږۍ او همکارۍ په څانګو څېړنیزو
 .یولن یروتداب د سره

 ادارو، دولتي غیر او دولتي هغو د -۴
 فعالیتونو له ورکتونـش او کوپراتیفونو

 کې برخه په مالدارۍ د چې څارنه څخه
 .کوي فعالیت

 ۍدارـاو مال لګولواوبو  ې،کرن د -۵
 څانګو له څېړنو د دارۍـمالوزارت د 

 د  کې ږۍـهمغ او همکارۍ په رهـس
لرونکو بومي  یتونوخاص تیکينژ یفیتهکبا

 څېړنود  پارهل اصالح د نسل د حیواناتو
 .کول سره تر
 او تکثیر د نسلونو شوو اصالح د -۶

 ژنونو وـخالص بهرنیو له پاره،ل دودولو
 تکنالوژۍ ېنو د اخیستنې ېګټ په څخه

 او ټاکنه نژادونو بومي د سره کارولو په
 .اصالح تیکيژن هغوی د

ریق ـط ات ازنیواـبومی ح اینسل ه
ی ـای تحقیقاتی و نمایشهارم ایجاد ف

ات ـیوانـاوی کلکسیون های حـح
بانک ژن لی، ـل محـنس یـو مواش

کاری ـدر هم الزمـپ ظ ژرمـفـو ح
ات ـش های تحقیقخب اهنگی باـو هم

اری ـت، آبیـوزارت زراع داریـمال
 .مالداری و
الیت های ادارات ـارت از فعـنظ -4

ف ها ـوپراتیـغیر دولتی، کو  دولتی
داری ـمال ۀصه در عرککت های و شر

 نمایند. فعالیت می
تحقیقات جهت اصالح نسل انجام  -۵

ژنتیکـی  حیوانات بومی دارای خواص 
اهنگی ـکاری و همـدر هم کیفیت با

 داری ـات مالـش های تحقیقـبا بخ
 وزارت زراعـــت، آبیـــاری و  

 .مالداری
انتخاب نژاد های بومی و اصالح  -6

ه از ژن های تفادـها با اسـژنتیکی آن
کار بردن تکنالوژی  خالص خارجی با به

جدید، جهت تکثیر و ترویج نسل های 
 اصالح شده.
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 اړوندو د کې والیتونو او مرکز په -۷
 سرهپالنونو  تراتېژیکوـسا او انکشافي

 او ونهـرغ بیاارمونو ـف دولتي د سم،
 .سیسأت

او  یديتول د ېک یاتومرکز او وال په -۸
 پروسس، نې،آزمویسپرم د ا شوي وارد

 البراتوارونـو  د لپاره وېشلو او ساتلو
 . او تجهیزول کول رامنځته

د نسل د اصالح لپاره د  حیواناتو د -۹
 او  یدـتول پرمـسا ګلـکن او نـاوبل

 واردول. 
 تهـرامنځد  فارم د ۍدارـمال د -۱۰

 د یتالـفع د ته تونکيـغوښ ولوـک
 صادرول.  جواز
 سره په ېله ادار روغتیا حیواني د -۱۱

د  ،د چارو ۍدارـ، د مالېک ۍهمکار
 یواناتوـح د ژوندیواو  حیواني خوراکي

و ـتوک تیکيژند  پارهیر لاو تکث یدد تول
 د ته تونکوـغوښ او صادراتو وارداتو د

 .صادرول لیک اجازه
 یفيد ک ېکالبراتوارونو ړوندوا په -۱۲
او  یديـتول حیوانيد  ېله الر یېتجز
 هـڅخ تـکیفی له ېـخوراک یديتور

ارم های ـاحیای مجدد و تأسیس ف -7
افی ـالن های انکشـابق پـدولتی مط

 ز ـدر مرک وطـتراتیژیک مربـساو 
 والیات.و 
وار ها ـالبراتز ـو تجهیاد ـایج -8

اری به منظور آزمایش، پروسس، نگهد
یدی و توریدی ـپرم تولـع اسـو توزی

  در مرکز و والیات.
 ع ـپرم مایـید و تورید اسـتول -9 

ل ـالح نسـد به منظور اصـو منجم
 حیوانات.

ـ ـواز فعـدور جـص -۱۰   یت ـال
ـ  ــه متقـ ــارم  ـب ــاد ف  اضی ایج

 مالداری.
اضیان ـصدور اجازه نامه به متق -11

ادرات ـص داری، واردات وـامور مال
، ید و تکثیرـجهت تول ژنتیکید واـم

ده ـیوانات زنـیوانی و حـح ۀخوراک
 ت ـحـادارۀ صا ـکاری بـدر هم

 حیوانی.
کیفیت خوراکه های کنترول از  - 12
یوانی از طریق ـیدی و توریدی حـتول
 هـای   وارـفی در البراتـزیۀ کیـتج
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 . کنترول
یا مسـلکی  څښتنانو وفارمون د -۱۳

 لهاو  له سیسټمونو یذـته د تغ استازو
 یستنېاخ ګټېد وښو څخه شوو اصالح
 . ژندلېپاو ښودل د ډول

له اړوندو ادارو سره په همکارۍ  -۱۴
د انجمنونو،  ۍاو همغږۍ کې د مالدار

پاره سیس لأد ت یوادـاتح کوپراتیفونو او
 . هڅول او مالتړ انورد مالدا

رعي ـلي او فـیواني اصـد ح -۱۵
ارمونو او ـوالتو د پروسس د فـمحص

فابریکو د ودانۍ د طرحې او دیزاین په 
الیت د جواز له لرونکو ـبرخه کې د فع
 سره همکاري.

د تکنالوژۍ او نویو علمي تګالرو  -۱۶
 څخه په ګټې اخیستنې سره خصوصـي 

 د تنې،اخیس نسل ذیې،ـتغ دته  ټورسک
د  یواناتوـحد  ړنې،ـڅې اصالح، نسل

د  کې وـبرخ په وـدودولاو  یرثـتک
 . کول ېوړاند خدمتونو

د مالدارۍ د ځواکمنولو او ودې  -۱۷
          روـپ د سره دارانوـمال ور لهـپه منظ

 فرعي او اصليد  مالدارۍ د ،اخیستنې

 .مربوط
آموزش و معرفی طرز استفاده از  -13
 اتـج  فهو علوذی ـتغتم های ـسیس
دگان ـنیا نمایالح شده به مالکین ـاص

 فارم ها. مسلکی
جهت  انتشویق و حمایت مالدار -14

  ف ها ـکوپراتی من ها،ـیس انجـسأت
مکاری داری در هـو اتحادیه های مال

 .و هماهنگی با ادارات ذیربط
 وازـج کاری با دارندگانـهم -15

زاین ـت طرح و دیـالیت در جهـفع
ابریکه های ـم ها و فارـاختمان فـس

ی و فرعی ـوالت اصلـپروسس محص
 حیوانی.

ش های دمات در بخـخ ۀعرض -16
الح نسـل،  ـگیری، اص ذیه، نسلـتغ

یوانات ـج حـثیر و ترویـتحقیق، تک
 یوه های ـبا استفاده از تکنالوژی و ش

ـ ـه سـمی بـد علـدیـج  تور ـک
 .خصوصی

 ۀداران در زمینـهمکاری با مال -17
ی ـابـازاریـه، بـرضـت قـیافدر
ی ـرعـی و فـوالت اصلـصـمح
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 ې او دـدننمو ازارـبد  والتوـمحص
  کې هـبرخ په وـبرابرول د انتیاووـآس

 .يهمکار
 ډبور تخنیکي مالدارۍ د

 ماده:  اوومه
 د چارو د  ۍمالدار په هېواد کې د( ۱)

په  والي هـښد  انسجام او د وضعیت
 پـه  بورډ یکيتخن ۍدارـد مال منظور،

 : ږيړېسره جو یبترک ېالند
 مالدارۍ او وــلګولاوبو ې،کرند -۱

 .توګه په یسئر د معین مسلکي وزارت
 یوانيح او دد خدمتونو  ۍمالدار د -۲

 مرستیالد  یسئر عمومي روغتیا د چارو
 . ګهتو په
 د یسئر دمتونوـخد  ۍدارـمال د -۳

 . ګهتو په غړي
په  غړي د یسئر روغتیا یوانيح د -۴
 . ګهتو
عمومي  همغږۍ او پالن د برنامو د -۵
 .توګه په غړي د یسئر
 ړيد غ یسئڅېړنو رد  ۍمالدار د -۶

 . ګهپه تو

هیالت ـاد تسـجـداری و ایـالـم
د ــت و رشـویـور تقـه منظـب

 مالداری.
 بورد تخنیکی مالداری

 :ۀ هفتمماد
داری به منظور ـبورد تخنیکی مال( 1)

م امور و بهبود وضعیت مالداری انسجا
 اد ـایج لـیب ذیکبه تر ،ورـکش در
 گردد: می
ت، ـلکی وزارت زراعـن مسمعی -1

 .یسئآبیاری و مالداری به حیث ر
دمات ـور خـی امـیس عمومئر -2
ت حیوانی به حیث ـداری و صحـمال

 .معاون
داری به حیث ـیس خدمات مالئر -3

 .عضو
یوانی به حیث ـت حـیس صحئر -4

 .عضو
اهنگی ـپالن و هم رئیس عمومی -5

 .برنامه ها به حیث عضو
لداری به حیث یس تحقیقات مائر -6

 .عضو
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د  یاستعمومي ر ینوسرچ یعيطب د -۷
 . ګهپه تو ړيد غ یسئر څرځایونو

 پوهنځي د ېپوهنتون د کرن کابل د -۸
په  ړيـآمر د غ یپارټمنټد دارۍـمال
 . ګهتو
 پوهنځي وترنرۍ د پوهنتون کابل د -۹
آمر د  د دیپارټمنټد روزلو  حیواناتود 
 .  ګهپه تو ړيغ

د  یتجمهور يافغانستان اسالم د -۱۰
ۍ دارـاو مال ېکرن د ومو اکادمۍـعل
په  ړيد غ یتازـاس يمسلک ېانګڅ د
 . ګهتو

 د تازیـاس ادارې د کوچیانو د -۱۱
 .توګه په غړي
او  وداګرۍـس د تانـافغانس د -۱۲
 .ګهپه تو ړيد غ یاستاز ېخون یعوصنا
 استازی فدراسیون د مالدارانو د -۱۳

 .توګه په غړي د
 یکوال ډبور یکيتخن ۍدارـد مال( ۲)
 ٬م، د وزارتونوـسره س اړتیا لهي، ـش

 او کتورـس وصيـخص ادارو، دولتي
 تازيـاس مسلکي دمؤسساتو  اړوندو
اخیستلو د  ېورـخبره د مش  لـاو اه

ریاست عمومی  های یس علفچرئر -7
 .منابع طبیعی به حیث عضو

 یځپـوهن آمر دیپارتمنت مالداری  -8
 ابل به حیث ـنتون کـت پوهـزراع
 .عضو

آمر دیپارتمنت پرورش حیوانـات   -9
 ل ـری پوهنتون کابـوترن یـځوهنـپ

 .به حیث عضو
ش زراعت ـمسلکی بخ ۀنمایند -10
ـ ـادمـکاداری ـالـو م  ومـی عل

به حیث  المی افغانستانـجمهوری اس
 .عضو
نمایندۀ ادارۀ کوچی ها به حیث  -11

 عضو. 
ارت و صنایع ـاتاق تج ۀنمایند -12

 افغانستان به حیث عضو.
داران ـیون مالـفدراس ۀنمایند -13

 به حیث عضو.
، تواندمی داریـ( بورد تخنیکی مال2)

لکی ـگان مسرورت نمایندـعندالض
کتور ـی، سـت ها، ادارات دولتوزار
      ربط وـات ذیـسسؤوصی و مـخص
وره ـت اخذ مشـرا جه برهـخ اهل
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 .دعوت کړيته  اړوندو غونډو پاره،ل
 ډورـب یکينـد تخ ۍدارـد مال( ۳)

د دمتونو ـد خ ۍدارـد مال یتسکرتر
 .ید په غاړه ادارې

 یکوال ډبور یکيتخن ۍدارـمالد ( ۴)
ډمهاله توګه ـپه لن، يکه الزمه وشي، 

 .کړي رامنځته کمېټې یکيتخن ځانګړې 
د  ډبور یکينـد تخ ۍدارـد مال( ۵)

 ړوندېا ېنور او و ډولدغونډو د جوړې
 کـې  کړنالره الـه جـهغپه  ېارـچ

 یبتصو يله لور ډد بور چې ږېېتنظیم
د  ۍراو مالدا لووـګاوبو ل ې،او د کرن

 .منظوریږي په واسطه یروز
او  ېدند ډبور یکيد تخن ۍمالدار د

 واکونه 
 :ماده اتمه

دندو  الندې د بورډ تخنیکي مالدارۍ د
 :دی لرونکی واکونواو 
 د اړوند پورې چارو دارۍـمال د -۱

 د سندونو تقنیني او ستراتیژيوا پالیسيو،
 .ورکول نظر هکله په ېطرح

 پارهل ېود او یاد پراخت ۍمالدار د -۲

 در جلسات مربوط دعوت نماید.
( سکرتریت بورد تخنیکی مالداری 3)

 داری ـدمات مالـخ ۀادار ۀدـبه عه
 اشد.بمی

 ،تواندداری میـ( بورد تخنیکی مال4)
 م کمیته های تخنیکی خاص راعنداللزو

 ت، ایجاد نماید.ؤقطور م
جلسات بورد تخنیکی ( طرز تدویر 5)

وط به آن ـداری و سایر امور مربـمال
گردد تنظیم میجداگانه در طرزالعمل 

ط ـو توسویب ـکه از طرف بورد تص
  داریـاری و مالـت، آبیـوزیر زراع

 گردد.میمنظور 
های بورد  الحیتـایف و صـوظ

 تخنیکی مالداری 
 :ۀ هشتمماد

ایف ـورد تخنیکی مالداری دارای وظب
 :باشد یهای ذیل م و صالحیت

رح  ـطه به ـر در رابطـابراز نظ -۱
و اسناد تقنینی  ها ستراتیژیا ،هاسییپال

 .به امور مالداری مربوط
ی ـمـای علـوره هـمش ۀـارای -۲
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وړاندې ورو ـمش یکيمي او تخنـد عل
 .کول

 ،تيـدول د هـکچ هـپ وادـهې د -۳
  د ،دارۍـمال د ټورکـوصي سـخص
انجمنونو او  ، یفونوکوپرات دۍ دارـمال

 .ارزول مسایلود عمده  یواتحاد
د کنګل اسپرم او جنین د واردولو  -۴

کټور ته ـوصي سـخصه کې ـپه برخ
 دارۍـمال د کلهه ورکولو په ېاجازد 
 . یبتصو وړاندیز د د ادارېدمتونو ـخ
 چې کول ترسره هغو دندونورو  د -۵
له  یروز ۍاو مالدار لګولو اوبو کرنې، د

 .ېږېسپارل ک ېلور
 فصل درېیم

 جواز فعالیت د
 غوښتنلیک

 ماده:  نهمه
 والیـک حکمي شخص یا حقیقي (۱)

 د او کولو وړاندې د غوښتنلیک د شي،
  وروسته، کولو ترالسه له ازفعالیت د جو

 د مـس سره له حکمونو انونـق ددې
 دارۍـمال د او رامنځته فارم دارۍـمال

 دـو رش ت انکشافـو تخنیکی جه
 مالداری.

داری ـمال ۀدـمرزیابی مسایل عا -3
کوپراتیف ها، ، سکتور خصوصی،دولتی

داری ـادیه های مالـاتح انجمن ها و
 .در سطح کشور

دمات ـخ ۀادارنهاد ـتصویب پیش -4
ه اجاز در خصوص تفویض داریـمال

 وصی در زمینۀ توریدـکتور خصـبه س
 اسپرم منجمد و جنین.

ایف که از طرف ـانجام سایر وظ -5
داری ـاری و مالـآبی ت،ـزراعوزیر 

 گردد.محول می
 فصل سوم

 جواز فعالیت
 خواست در
 نهم: ۀماد

  کمیـح یای ـص حقیقـخـ( ش1)
ت ـۀ درخواسـاراید از ـبع ،تواندمی
ت، مطابق احکام یواز فعالدریافت جو 

اد ـداری را ایجـانون فارم مالـاین ق
 مبادرت داریـهای مال  الیتـو به فع
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 .کړي په فعالیتونو الس پورې
کې درج  فقره( 1)په  مادې ددې (۲)

 د غوښتنلیک الیت د جوازـد فع شوی
 :دی لرونکی مطالبو الندې

 .هموخ یتد فعال -۱
 .ېحاندازې توضد  ګېپان ړنۍد لوم -۲
 لرل.تجهیزاتو  او یلووسا یکيد تخن -۳
 لرل. ځواکد بشري  -۴
 صادرول جواز د فعالیت د

 :ماده لسمه
 د اداره ونوـخدمت د دارۍـمال د (۱)

ولو ـځته کـد رامن فارم د ۍدارـمال
 الندې وـشرایط تر دغو ته، غوښتونکي

 :صادروي جواز فعالیت د
او د  ېاو روزن ېساتن د حیواناتود  -۱
والتو د ـاصلي او فرعي محص انيیوح
 کول.  ځتهد فارم رامن مقصدپه ولیدولو ت

 ېریالیزوـد چاپـژون او تخنیکي د -۲
د  ېک ساحهپه مناسبه  سره سم معیارونو
 کول. ځتهفارم رامن

ته د  ېد خدمتونو ادار ۍد مالدار -۳
او  ټرپو د ېد سرو او پالن ګرۍسودا

 ورزد.
مندرج  الیتـ( درخواست جواز فع2)

حاوی مطالب ذیل  ین ماده،( ا1فقرۀ )
 باشد:می
 هدف فعالیت. -1
 ابتدایی. ۀسرمای ۀانداز حیضتو -2
 داشتن وسایل و تجهیزات تخنیکی. -3
 داشتن نیروی بشری. -4

 صدور جواز فعالیت 
 :ۀ دهمماد

ه ـداری بـات مالـدمـخ ۀادار( 1)
  ،ایجاد فارم مالداری درخواست کنندۀ

یل رایط ذـالیت را تحت شـجواز فع
 نماید:صادر می

داری ـارم به مقصد نگهـایجاد ف -1
محصوالت  تولیدرورش حیوانات و پو 
 .حیوانی فرعی لی واص
 بـمناس ۀارم در ساحـاحداث ف -2

یط ـمحیار های تخنیکی و ـمطابق مع
 ی.زیست

پالن تجارتی و گزارش سروی  ۀارای -3
دمات ـخ ۀاتی به ادارـو تحلیل مقدم
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 کول. ړاندېو یلتحل ړنيد لوم
 درج کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)

  (۹۰۰۰) د وازـج الیتـفع د شوی
 د کې بدل د ورکړې په افغانیو زرو نهه

 .ږيېادرـص پارهل مودې کلونو دريو
رامنځته  د فارمونو د دارۍـمال د (۳)

 د دارۍـلام د او رایطـش نور وـکول
 او صادرولو د جواز د فعالیت د فارمونو

 الروـکړن جال په یوالـڅرنګ دیدـتم
 .ږيېتنظیم کې
 او دندې لرونکي جواز د فعالیت د

 مکلفیتونه
 :ماده یوولسمه

 والند د لرونکی جواز الیتـفع د (۱)
 :دی یونکلر ومکلفیتون او ودند
انون په لسمه ماده کې له ـددې ق -۱

 ۍد مالداردرج شوو شرایطو سره سم، 
 .رامنځته کولفارم د 
و د مالدارۍ د فارم د رامنځته کول -۲

ولو او ـاص یکيد تخنت کې ـپه وخ
 .یترعا یارونومع
د کې دننه په د فارم  ۍدارـد مال -۳

 . مالداری
( این 1فعالیت مندرج فقرۀ ) ( جواز2)

 هزار   نه غـت مبلخـماده در بدل پردا
ه سال ـافغانی برای مدت س (9000)

 گردد.صادر می
ارم های ـاد فـشرایط ایج ( سایر3)

ید دـتم دور وـنحوۀ ص داری وـمال
داری ـارم های مالـالیت فـجواز فع

 م ـتنظی داگانهـهای ج در طرزالعمل
 گردد.  می
 ۀدـمکلفیت های دارن ایف وـوظ

 جواز فعالیت
 :ۀ یازدهمماد

جواز فعالیت دارای وظایف  ۀدارند( ۱)
 می باشد:و مکلفیت های ذیل 

 ابق ـداری مطـارم مالـایجاد ف -۱
 ن ـدهم ای ۀادـدرج مـمنرایط ـش

 قانون. 
 یار های ـول و معـت اصـرعای -۲
 ارم ـاد فـجـین ایـی حـنیکـتخ

 مالداری.
 ل ـظ الصحه در داخت حفـرعای -۳
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د ـژوناو د  تـرعای ېظ الصحـحف
الزمو د  ورـمنظپه  ېاتنـس ېریالـچاپ

 .یولن تدبیرونو
)هغه  یواو زونوز ناروغ يارـس له -۴

 څخه حیوان له ڼهب یعيپه طب ېچ ۍناروغ
 څخه د (ږيېبرعکس انتقال یاانسان ته 

د موجودو  ېارم کـپه فپاره ایې لـوق
 .ینولپر وخت واکس حیواناتو

 څخه وعـیش له یوناروغ يحیواند  -۵
د  یا ینیککل یوانيـح ږدېـنتر ټولو 

 یمه ییزوس د ادارې د خدمتونو ۍمالدار
 دفترونو ته پر وخت خبر ورکول.

روغتیا له ادارې څخه د  د حیواني -۶
 کي وترنر ډاکټرجواز درلودونفعالیت د

 ارم د ـفد  ۍدارـد مالر الندې ـنظتر
 او درملنه. وقایه حیواناتو

نورو اړوندو تقنینـي   ،قانون ېدد -7
 د دارۍـمال او د وحکمون د ندونوـس

 .رعایت الرښودونود خدمتونو د ادارې
 مکلف لرونکی وازـد ج فعالیت د (۲)

 په ونـدلـب د ډول د تـفعالی د دی
  الیتـفع ر الندېنظ تر کې، ورتـص

 له خدمتونو د دارۍـمال د لیک اجازه

 اذ تدابیر الزم ـداری و اتخـارم مالـف
 یط ـت محـاظـفـور حـه منظـب

 زیست.
واکسین به موقع حیوانات موجود  -4

هت وقایه از امراض در فارم مالداری ج
که به شکل  ضامرا)اری و زونوز ـس

طبیعی از حیوان به انسان یا بـرعکس  
 .نماید(می انتقال

ز شیوع امراض الع به موقع اـاط -5
یوانی ـی به نزدیکترین کلینیک ححیوان

 ات ـدمـخ ۀاحوی ادارـس اترـدف یا
 مالداری.

یوانات فارم ـداوی حـوقایه و ت -6
 ۀمالداری تحت نظر داکتر وترنر دارند

ـ  ۀالیت از ادارـواز فعـج  ت ـصح
 .حیوانی

انون، سایر ـت احکام این قـرعای -7
های و رهنمود  هینی مربوطنناد تقـاس

 .خدمات مالداری ۀادار
جواز فعالیت مکلف است  ۀدارند( 2)

 الیت، ـوع فعـر نییـورت تغـدر ص
 ر را ـنظ الیت موردـفع ۀنام هازـاج

ــاز ادارۀ  ـــخ   ،داریـدمات مال
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 .کړي ترالسه څخه ادارې
 فصل څلورم

  واردولو تولید او د حیواناتو د
 د عواملو تولید د ۍ او د مالدار

 شرایط
 تولید حیواناتو نسلي د

 :ماده دوولسمه
  نسلي د ،دی مکلف تولیدوونکی (۱)

 مخکې، څخه تکثیر او تولید د حیواناتو
 د څخه له ادارې خدمتونو د مالدارۍ د

 .کړي ترالسه جواز فعالیت
 نسلي  د ،دی مکلف یدوونکیـتول (۲)

 ېه وخت کپ تکثیر او تولید د حیواناتو
 پالیسي، يـمل یاـپراخت د دارۍـمال د

 ندونهـس تقنیني اړوند او ودونهـالرښ
 .رعایت کړي

 واردول حیواناتو نسلي د
 :ماده دیارلسمه

  ليـنس د ،دی مکلف نکیواردوو (۱)
  د ،ېمخک څخه واردولو له یواناتوـح
د  څخه له ادارې خدمتونو د دارۍـمال

 ذ نماید.ـاخ
 فصل چهارم

 ید و توریدـرایط تولـش
یوانات و عوامل تولید ـح

 مالداری
 تولید حیوانات نسلی

 :ۀ دوازدهمماد
قبل  مکلف اسـت، ( تولید کننده1)

از تولید و تکثیر حیوانات نسـلی، از  
ادارۀ خدمات مالداری جواز فعالیت را 

 دست آورد. ه ب
حین  ،تـمکلف اس هکنند( تولید2)

ی ـپالیس ،حیوانات نسلیتولید و تکثیر 
 ود هاـرهنم داری،ـملی انکشاف مال

 ت ـرعای راط ـناد تقنینی ذیربـو اس
 .نماید

 رید حیوانات نسلیتو
 :ۀ سیزدهمماد

مکلف است، قبل از  ( توریدکننده1)
اجازه نامۀ تورید  ،تورید حیوانات نسلی

را از ادارۀ خدمات مالداری دریافـت  
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 .کړي واردولو اجازه لیک ترالسه
درج  کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)

 ليـنسدی،  مکلف واردوونکیشوی 
 وارد دېـالن شرایطو دغو تر وانـحی

 :کړي
وي او د  هـڅخالص نسل ـخ له -۱

 وي. یلرونک کیشجره ل
د  څخه ېواده ېنکوومبداء صادر له -۲

 وي. یلرونک یکل یقتصد یایيروغت
 ږدولېول ېالند یطوشرا ځانګړوتر  -۳

 شي.
 ړوـځانګ د ېورـل پـنس هـپ -۴
وبو ـمطل کيـیپیتانواو ژ یپیکيتاینوف

 وي.  یاوصافو لرونک
 یمـي او اقل ېریالـچاپ لهواد ېد ه -۵

 سره سمون ولري. یطوشرا
 یقتصد یند سرحدي قرنط ېوادد ه -۶
 .یک ولريل
 تولید اسپرم کنګل او اوبلن د

 :ماده څوارلسمه
 نسل د اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۱)

 څېړنو د او د اصالح نسل د ستنې،یاخ

 نماید.
ـ 2) ( 1رۀ )ـ( تورید کنندۀ مندرج فق

یوان ـح ،تـف اسـمکل ادهـاین م
ورید ـرایط ذیل تـت شـنسلی را تح

 نماید:
وده و دارای ـالص بـاز نسل خ -۱

 شجره نامه باشد.
صحی از کشور  ۀدارای تصدیقنام -۲

 باشد. اءمبد ۀصادر کنند
 قال ـاص انتـرایط خـتحت ش -۳

 یابد.
رای اوصاف مطلوب فینوتایپیکی دا -۴

 ل ـه نسـتص بـوتایپیکی مخـنو ژ
 باشد.

 کشور رایط اقلیمیـبا محیط و ش -۵
 سازگار باشد.

کشور قرنطین سرحدی  ۀتصدیقنام -۶
 را داشته باشد.

 تولید اسپرم مایع و منجمد  
 :ۀ چهاردهمماد

داری، جهت ـدمات مالـخ ۀادار (1)
ام ـل و انجـالح نسـگیری، اص نسل
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 کنګل اون ـاوبل ،پارهل ترسره کولو د
 .تولیدوي اسپرم

 کوالی لرونکی جواز الیتـفع د (۲)
 نسل د پرم،ـاس کنګل او نـاوبل شي،

 ته ازارـب او تولید ،منظور په ستنېیاخ
 .وړاندې کړي

 مکلفه اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۳)
 لـکنګ او نـاوبل شوي تولید هغه ده،

کړنالره  اړونده په چې یا جنین او اسپرم
 رونکيـل یتـکیف ويـکې د درج ش

 .لمنځه یوسي وي، نه
 واردول اسپرم کنګل د
 ماده: پنځلسمه 
 کنګل ،اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۱)

 .واردوي جنین او اسپرم
کوالی  اداره خدمتونو د مالدارۍ د (۲)

 له بورډ نیکيـتخ د دارۍـمال د شي
 او اسپرم کنګل څخه وروسته، تصویب

هم  الري له ورـسکټ خصوصي د جنین
 .کړي وارد

 واردوونکی لرونکی لیک اجازه د (۳)
 له جنین او پرمـاس کنګل ،يد مکلف

اسپرم مایع و منجمد را تولید  ،تحقیقات
 نماید.می

 ،تواندالیت میـواز فعـج ۀ( دارند2)
ور ـع و منجمد را به منظـپرم مایـاس

 ه ـو به بازار عرضید ـتول ،گیری نسل
 نماید.

داری مکلف ـدمات مالـخ ۀادار (3)
اسپرم مایع و منجمد و یا جنین  ،است

تولید شده را که دارای کیفیت مندرج 
 از بـین   ،دـنباش هل مربوطـطرزالعم

 ببرد.
 منجمد تورید اسپرم

 :ۀ پانزدهمماد
اسپرم  ،داریـدمات مالـخ ۀادار (1)

 ید.نمامنجمد و جنین را تورید می
د ـبع داریـدمات مالـخ ۀادار (2)

  داریـویب بورد تخنیکی مالـاز تص
منجمد و جنـین را از   اسپرم، تواندمی

 د ـتورینیز کتور خصوصی ـطریق س
 نماید.

 ازه نامـه  ـاج ۀدارند توریدکنندۀ (3)
اسپرم منجمد و جنین را  ،کلف استم
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 .کړي وارد سم سره کړنالرې اړوندې
 تولید تخم يلرونک نطفه د

 :ماده شپاړسمه
 دی، مکلف لرونکی جواز الیتـفع د

 د دارۍـمال د م،ـتخ لرونکی هـنطف
 او ۍـپالیس د ادارې د وـونـدمتـخ

د  موخې خاصې د مـس سره ودـالرښ
 سـتاک  مورني ټاکلي د او پارهمین لأت

 .کړي تولید څخه
 واردول تخم رونکيل نطفه د

 :ماده اووه لسمه
 د ،ید مکلف لرونکی لیک ازهـاج د

 راتوـحش ټوروـګ او کبانو ،الوتونکو
 رایطوـش دغو تر تخم لرونکی هـنطف

 :کړي الندې وارد
 یدتول څخهمورني ستاک  ټاکلي له -۱

 وي. یشو
 وي. یوزن لرونک یاريد مع -۲
او د  ېـېټاء نـاو انقض یدـد تول -۳
 یرونکـل یق لیکدـد تص کيیدوونتول

 وي.
 لو ـله عوام یوـناروغ ډولد هر  -۴

 تورید نماید. همطابق طرزالعمل مربوط
 دارتولید تخم نطفه 

 :ۀ شانزدهمماد
  ،الیت مکلف استـواز فعـج ۀدارند

 ت ـابقـه دار را در مطـم نطفـتخ
دمات ـخ ۀود ادارـپالیسی و رهنم به
دف خاص ـمین هأت جهت داریـمال

 ید ـتاک مادری مشخص تولـو از س
 نماید.

 تورید تخم نطفه دار
 :هفدهم ۀماد

 تخم  ،کلف استازه نامه مـاج ۀدارند
 رات ـحش، ماهیان و وریـطنطفه دار 

 د ـت شرایط ذیل توریـرا تح دهـمفی
 نماید:

تاک مشخص ـید شده از سـتول -1
 مادری باشد.

 دارای وزن معیاری باشد. -2
ـ ولـخ تـاریـدارای ت -3   و یدــ

  ،ید کنندهـق تولـدیـاء و تصـانقض
 باشد.

عاری از هرگونه عوامل امراض و  -4
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 یقدـتص ایيـیاو د روغتخالي ه ـڅخ
 وي. یلرونک یکل

 ږدولـېل ېالند یطوشرا ځانګړوتر -۵
 وي. یشو
 تولید خوراکې حیواني د

 :ماده اتلسمه
 الندې د ،دی مکلف تولیدوونکی (۱)

یواني ـح سره نیولو کې پام په شرایطو
 :کړي ه تولیدخوراک

 ېادارله د خدمتونو  ۍدارـد مال -۱
 .اخیستل جوازد  یتد فعال څخه

د  ېدمتونو ادارـد خ ۍدارـد مال -۲
 ودونوـښسندونو او الر ینيتقن یسۍ،پال

 .رعایت
 ونکووزهري او مسموم ډولهر  له-۳

 .والیخالي  څخهتوکو 
 بازار چې دی مکلف تولیدوونکی (۲)
 څخه عرضې له خوراکې یوانيـح د ته

 له ادارې خدمتونو د مالدارۍ د مخکې،
 لیک دیقـتص دیـأیت د کیفیت د څخه

 .کړي ترالسه
 

 ی ـحـص ۀـامـق نـدیـدارای تص
 اشد.ب

اص انتقال یافته ـتحت شرایط خ -5
 باشد.

 حیوانی ۀولید خوراکت
 :ۀ هجدهمماد

 ۀخوراک، مکلف استتولید کننده ( ۱)
ل ـدرنظرداشت شرایط ذیحیوانی را با
 تولید نماید:

اخذ جواز فعالیت از ادارۀ خدمات  -۱
 مالداری.

 ناد تقنینیـ، اسیـت پالیسـرعای -۲
 ت اـدمـخ ۀای ادارـه ودـهنمرو 

 .مالداری
نوع مواد زهری  عاری بودن از هر -۳

 .و مسموم کننده
 ت که ـمکلف اسید کننده ـ( تول2)
 یوانی ـح ۀوراکـخ ۀـبل از عرضـق

ید کیفیت را ائت ۀامـبه بازار، تصدیق ن
ـ ـدمات مالـخ ۀاز ادار  ذ ـداری اخ
 نماید.
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 حیواني خوراکې واردول د
 :ماده نولسمه

یواني ـح دی، مکلف واردوونکی (۱)
 هوارد الندې وـدغو شرایط تر خوراکه

 :کړي
 ېادارله د خدمتونو  ۍدارـد مال -۱

 ترالسه کول. یکد اجازه ل څخه
 ړتیاووا زیولوژیکوف لهیوان ـحد  -۲

 سره سمون ولري.
د  ېټهاو انقضاء ن یدـتولهغو د د  -۳

 یقدـتص ېله لور عـمرج تولیدوونکې
 وي. ېشو
نکو ووزهري او مسموم ډولهر  له -۴

 خالي وي. څخهتوکو 
 وزن او ونوـیبد ترک راکېوـد خ -۵

لرونکي  (لـبېل) برچسپ ودونکيدرل
 .وي
 ېواکمن اړوند له ادېوـد مبداء ه -۶

 یکل یقدـد تص یفیتد ک څخه ېادار
 وي. یلرونک

 هغه دی، یوازې مکلف واردوونکی (۲)
 چې کړي حیواني خوراکي توکي وارد

 حیوانی ۀتورید خوراک
 :ۀ نزدهمماد

 ۀخوراک ،مکلف استتورید کننده ( ۱)
یوانی را تحت شرایط ذیل توریـد  ـح

 نماید:
ازه نامه از ادارۀ خدمات ـاخذ اج -۱

 مالداری.
ای ـندی هـازمـه نیـابق بـمط -۲

 فزیولوژیک حیوان باشد.
ای آن ـید و انقضـولـخ تـتاری -۳

 شده  تصدیق شدهاز طرف مرجع تولید 
 باشد.

ری ـنوع مواد زه اری از هرـع -۴
 اشد.و مسموم کننده ب

اوی ـل( حـدارای برچسپ )لیب -۵
ــ ـــات و وزن خـترکیب ه ـوراک

 د.ـباش
یت از ـکیف ۀدیق نامـدارای تص -۶

 داء ـور مبـذیصالح مربوط کش ۀادار
 باشد.

صرف  ،مکلف است( تورید کننده 2)
د نماید تورییوانی را ـمواد خوراکی ح
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 وي نه وړ تولید د کې دننهپه  ېوادـه د
 دازهـان الزمه هغو د کې ازارـب په یا

 .ونلري شتون
 فصل پنځم
 حکمونه متفرقه

 د ارۍدـمال د او وـیواناتـح د
 صادرول د عواملو تولید
 :ماده شلمه

له  قانون د لرونکی د جواز رۍسوداګ د
  نسلي م کوالی شي،ـس سره حکمونو

 کنګل م،ـتخ لرونکی نطفه ،یواناتوـح
 خدمتونو د مالدارۍ د جنین، او اسپرم

 له یکـل ازهـاج د هـڅخ ادارې هـل
 یوانيـح د تهـوروس وـکول هـترالس
 له همغږۍ کې، په هسر له ادارې روغتیا

 .صادرکړي ته بهر هېواد څخه
 د او حیواناتو د مغایر سره قانون له

 استرداد د عواملو تولید د مالدارۍ
 :ماده یوویشتمه

 او حیواناتو واردوونکی، چېرې که (۱)
 قانون ددې عوامل تولید د دارۍـمال د

نبوده  تولیدور قابل ـکه در داخل کش
 ود ـازار موجـدار الزم آن در بـیا مق

 نباشد.
 فصل پنجم

 احکام متفرقه
ید ـعوامل تول حیوانات و صدور

 مالداری
 :ۀ بیستمماد
 ق ـابـمط ارت،ـتجواز ـج ۀدـدارن
  یواناتـواند حـتانون میـکام قـاح

پرم منجمد ـ، تخم نطفه دار، اسنسلی
 ازه نامه ـذ اجـد از اخـو جنین را بع

ـ ـات مـخدم ۀاز ادار  در  داریـال
ـ ـا ادارۀ صـنگی بـاهـمه  ت ـح
 ادر ـارج از کشور صـبه خ یوانیـح

 نماید.
یوانات و عوامل تولید ـاسترداد ح

 مالداری مغایر قانون
 :یکم و بیست ۀماد

یوانات ـ، حورید کنندهـتهرگاه ( 1)
را مخالف  داریـید مالـعوامل تول و
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 نوموړي کړي، وارد خالف حکمونو د
 .ېږيمسترد توکي

درج  کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)
 مسترد دی، مکلف یـشوی واردوونک

 هېواد مبداء لګښت خپل په توکي شوي
 په تـهیئ مؤظف د هغه یا ږيـولې ته

 .کړيمحو وړاندې
 معیارونو يـالملل بین او يـمل د

 رعایت
 :ماده ویشتمه دوه

 مکلف لرونکی وازـج الیتـفع د (۱)
 د ارمـف د وـیواناتـح ليـنس د ،دی

 د او یدـد تول اسپرم د کولو، هرامنځت
 د دارۍـمال د ه،ـپه هکل ږدلې د جنین

 معیارونه شوي وضع د ادارې خدمتونو
 .کړي رعایت ستندردونه ملي نور او
 مکلف لرونکی وازـج الیتـفع د (۲)

 ارونوـمعی ليـالمل بین او ملي دی، له
 وارونهـالبرات تولید د اسپرم د سم سره

 .کړي رامنځته
 
 

نماید،  توریداحکام مندرج این قانون، 
 گردد.اموال مذکور مسترد می

( این 1) ۀمندرج فقر( تورید کنندۀ 2)
اموال مسترد شده  ،ماده مکلف است

 اءرا به مصرف خویش به کشور مبـد 
در حضور هیئت مؤظف انتقال یا آن را 

 محو نماید.
 لی ـای مـه یارـت معـایـرع
 المللی بینو 

 :دوم بیست و ۀماد
 ،جواز فعالیت مکلف است ۀدارند( 1)

یوانات نسلی، ـدر مورد ایجاد فارم ح
معیارهای  ،پرم و انتقال جنینـاس لیدتو

داری ـدمات مالـخ ۀادار ۀوضع شد
 ایت ـتندردهای ملی را رعـو سایر س

 نماید.
 ،جواز فعالیت مکلف است ۀدارند( 2)

پرم را مطابق ـالبراتوار های تولید اس
اد ـالمللی ایج یارهای ملی و بینـبه مع

 نماید.
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 لېږد جنین د او احـالق مصنوعي
 :ماده درويشتمه

 مکلف یـلرونک وازـج فعالیت د (۱)
  القاح مصنوعي ټولولو، د اسپرم د دی،

لي ـه نسـپاره هغل ږدـلې د جنین د یا
 د لیک، شجره د چې وساتې یواناتـح

الزمو  ارثي د لیک او تصدیق روغتیايي
 د دمتونوـخ د دارۍـمال د او وړتیاوو
 .وي لرونکي ییدأت د ادارې

 ږد،ـلې جنین د او القاح مصنوعي (۲)
پـه   تکنېشن د القاح مصنوعي د یوازې
 .صورت مومي واسطه

  ینهاسهوحیواني 
 :ماده ریشتمهڅلې

 لرونکی لیک ازهـاج او جواز فعالیت د
 اتنې،ـس د یواناتوـح دی، د فـمکل

 وخت کې، په واردولو او لېږد روزنې،
 المللي نبی او ملي ېینساوهیواني ـح د

 .رعایت کړي معیارونه
  داتؤیم

 :ماده ويشتمه پنځه
 مالدارۍ د او حیواناتو د چېرې که (۱)

 ل جنینـااح مصنوعی و انتقـالق
 :سومبیست و  ۀماد

 ،جواز فعالیت مکلف است ۀدارند( 1)
یوانات نسلی را جهت جمع آوری ـح

اسپرم، القاح مصنوعی یا انتقال جنین 
نگهداری نماید که دارای شجره نامه، 

صحی و قابلیت های الزم  ۀتصدیق نام
داری ـدمات مالـخ ۀادار تائید ارثی و
 باشد.

 ،ال جنیناح مصنوعی و انتقـالق( 2)
 القاح مصنوعی توسط تکنیشن صرف

 گیرد.صورت می
 رفاه حیوانی

 :چهارمبیست و  ۀماد
ازه نامه ـالیت و اجـجواز فع ۀدارند

پرورش، ، حین نگهداری ست،مکلف ا
یارهای ـمع ،یواناتـانتقال و تورید ح

یوانی را ـی رفاه حـالملل ی و بینـمل
 رعایت نماید.

 مؤیدات 
 :پنجمبیست و  ۀماد

تولید کننده یا تورید کنندۀ هرگاه ( 1)
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 یا یـتولیدوونک وــعوامل د تولید د
 ه درجـل کې قانون دې په واردوونکی

 وکـړي،  سرغړونه څخه حکمونوشوو
 احوالـو  له او کېږي ګڼل سرغړوونکی

 :يږېدیبأت توګه الندې په سم، سره
 ړونېسرغ د ېچ ېکهغه صورتپه  -۱

ت او نه ـارتکاب جزئي وي او د غفل
  هـد هغو له املوي او  بناپر  رنېـپامل

د خدمتونو  ۍد مالدار وارد نشي، یانز
مشورو  الزمود  ته يړوونکاداره سرغ

 کوي.  یه، توصسره کولو ړاندېپه و
 ء د مکـرري جز ۱د  ېماد ېدد -۲

د  ۍد مالدار ،ېپه صورت ک ړونېسرغ
  یکليته په ل نکيوړودمتونو اداره سرغخ

 ړينومو لهاو  صادروي یهارـاخط ډول
 .ياخل ژمنه یکلېل څخه

 ړونهسرغ ورت کې چېـپه هغه ص -۳
 ءجز ۱د  ېماد ېدد یا وي هـفاحش
لپاره تکرار شي،  ځل ېیمد در ړونهسرغ
د  یکجواز او اجازه ل اړوند یتالـد فع
وزارت  ۍدارـاو مال ګولواوبو ل ې،کرن

 .ېږيکلغو ،يله لور
وته د زیان د ـت یا اشخاصـدول -۴

 یوانات و عوامل تولید مالداری ازـح
تخلف ورزد، احکام مندرج این قانون 

 حسب  ده وـوب شـف محسـمتخل
ـ ـل، تـور ذیـوال، طـاح  ب ـأدی
 گردد:می
 ف ـارتکاب تخل که ورتـدر ص -1

هی ـجزئی و مبتنی بر غفلت و بی توج
نشـود،   بوده و از اثر آن خساره وارد

ی متخلف را دارـدمات مالـادارۀ خ
ـ ـت ورۀ الزم،ـه مشـبا ارای  یه ـوص

 نماید.   می
 رر ـف مکـخلـورت تـدر ص -2

ـ ـاین م 1جزء  دمات ـاده، ادارۀ خ
داری به متخلف طورکتبی اخطاریه ـمال
 ذ ـد کتبی اخـادر و از وی تعهـص
 نماید.  می
در صورت که تخطی فاحش بوده   -3

اده، برای ـاین م 1 زءف جـیا تخل
الیت ـواز فعـج بار سوم تکرار گردد،

از طرف وزارت  ازه نامۀ مربوطـو اج
 و ـداری، لغـت، آبیاری ومالـزراع
 گردد. می
اره ـورت وارد شدن خسـدر ص -4
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نکی د وورت کې، سرغړوـاوښتو په ص
وارد شوي زیان په جبران مکلف دی او 

الیت اړوند جواز او اجازه لیک د ـد فع
دارۍ وزارت ـکرنې، اوبولګولو او مال

 ، لغو کېږي.لوريله 
 مالدارۍ د او حیواناتو د چېرې که (۲)
 یا یدوونکیـتول وـعوامل د یدـتول د

 فرعي او اصلي یوانيـح د واردوونکی
 د کې واردولو او یدـتول په محصوالتو

 رميـج نورو یا رمـتزویرد ج او جعل
 تعقیب دليـع تر شي، مرتکب اعمالو
له  انونـق د او ږيـکې ولـنی الندې

 .کېږي مجازات سم سره حکمونو
وړاندې  رپوټ او طرحې د پالن د

 کول
 :هماد شپږویشتمه

ـ  ادارې، دولتيه ـهغ (۱) ي او ـد مل
   ،ګډون هپ ومؤسس غیردولتي المللي بین

 او انجمنونه ې،ـاتحادی ونه،ـکوپراتیف
 کې برخه په مالدارۍ د چې فدراسیونونه

 دو ـد اړون دي، مکلف کوي، فعالیت
 له هـطرح وـپالنون وارداتي او تولیدي

ف مکلف ـبه دولت یا اشخاص، متخل
و  ودهـارۀ وارده بـران خسـبه جب

ۀ مربوطه ازه نامـالیت و اجـجواز فع
اری ـت، آبیـرف وزارت زراعـاز ط

 گردد. مالداری، لغو می و
ۀ تولید کننده یا تورید کنندهرگاه ( 2)
 داریـل تولید مالـیوانات و عوامـح

 ورید محصوالت اصلی ـت ید وـدر تول
ل ـیوانی، مرتکب جرم جعـوفرعی ح

ال جرمی گردد، ـو تزویر یا سایر اعم
 ه ـدلی قرار گرفتـیب عـت تعقـتح

 ازات ـون، مجـق احکام قانابـو مط
 شود. می

ــ ــالن   ۀارایـ ــرح پـ  طـ
 و گزارش 

 :ششمبیست و  ۀماد
ات ـسسؤـی، مـتـدارات دولا( 1)

المللی،  نـغیر دولتی اعم از ملی و بی
ادیه ها، انجمن ها ـکوپراتیف ها، اتح

  ۀـه در عرصـیون های کـو فدراس
مکلف اند، نمایند، مالداری فعالیت می

دی ـتوری یدی وـولطرح پالن های ت
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 هـموخ په یدأیت ه دـمخ د څخه تطبیق
 وړاندې ته ادارې خدمتونو د مالدارۍ د

 .کړي
درج  کې فقره (۱) په ادېـم ددې (۲)

دي، د غوښتنې په  مکلفې ادارې شوې
 ادارې خدمتونو د مالدارۍ وخت کې د

 وړانـدې  رپوټ، فعالیتونو اړوندو د ته
 .کړي

 جلبول مرستو د
 :ماده ویشتمه اووه

 وزارت مالدارۍ او لګولو اوبو کرنې، د
 پروژو د رۍداـمال د يـش والیـک
 ،هـموخ په پیاوړتیا او کولو رامنځته د
 يـالملل بین او يـد مل او هېوادونو د

 جلب مرستې تخنیکي او مالي مؤسسو
 .کړي

 تدابیر هڅوونکي او مالتړیز
 :ماده ویشتمه اته
 وزارت مالدارۍ او لګولو اوبو کرنې، د
 وـودولد د ارمونوـف د دارۍـمال د
 تېـمرس د ته دارانوـمال او پراختیا او
 ه حکمونول نوسندو تقنیني د منظور، په

ید ئات تـبل از تطبیق جهـمربوط را ق
 ه ـداری ارایـمال دماتـخ ۀبه ادار
 نمایند.

 ( این 1) ۀرـدرج فقـادارات من( 2)
ـ ـاده مکـم  ف انـد، گـزارش   ـل

البه ـلمطالیت های مربوط را عنداـفع
 ه ـارای ،داریـدمات مالـخ ۀبه ادار
 نمایند.

 جلب مساعدت ها
 :هفتم بیست و ۀماد

 داری ـت، آبیاری و مالـوزارت زراع
 ویت ـور ایجاد و تقـتواند به منظمی

مساعدت های  ،داریـپروژه های مال
سسات ؤورها و مـمالی و تخنیکی کش

ــین  ــی و ب ــب   مل ــی را جل  الملل
 نماید.
 تشویقی  حمایوی و تدابیر

 هشتم: مادۀ بیست و
داری ـت، آبیاری و مالـوزارت زراع

ارم های ـترش فبه منظور ترویج وگس
ابق ـمالداری و کمک به مالداران، مط

کاری ـناد تقنینی در همـکام اسـاح
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 همکارۍ، په روادا اړوندو د سم، سره
 :نیسي تدابیر الندې

 د هـټیټه بی په کې سیمه مناسبه په -۱
 .وېشل ځمکې

 یاووانتـسآ د ناـېښبر و اوـاوب د -۲
 برابرول.

 وضع. یېمال ټیټېد  -۳
خه د مالتړ د له کورنیو تولیداتو څ -۴

پاره د مناسبو ګمرکي برابرولو ل زمینې د
 .الس الندې نیولتدابیرو تر

 او وـالیح د او وړاندیز رروـمق د
  وضع کړنالرو

 :ماده ویشتمه نهه
 وزارت مالدارۍ او لګولو اوبو کرنې، د

 د حکمونو د انونـق ددې شي، کوالی
  وړاندیز، ررېقم ،ور ظمن په تطبیق ښه ال

 .کړي وضع کړنالرې او الیحې
 انفاذ

 :ماده دېرشمه
 د کې ریدهـج رسمي په انونـق دغه

تې ـیوه میاشڅخه  ېـټېندو له ېرپـخ
 یې ېدو ذـناف په او ږيېذـنافوروسته 

 اذ ـبا ادارات ذیربط تدابیر ذیل را اتخ
 نماید: می
ب ـن در محل مناسـع زمیـتوزی -1

 به قیمت نازل.
الت آب و ـهیـن تسـیـأمـت -2

 برق.
 وضع مالیۀ نازل. -3
اتخاذ تدابیر گمرکی مناسب جهت  -4

فراهم آوری زمینۀ حمایت از تولیدات 
 داخلی.     
وضع لوایح  و رره هاـپیشنهاد مق

 و طرزالعمل ها
 مادۀ بیست و نهم:

 داری ـت، آبیاری و مالـوزارت زراع
ور تطبیق بهتر احکام ـتواند به منظمی

این قانون، مقرره ها را پیشنهاد، لوایح 
 را وضع نماید. ها و طرزالعمل

 انفاذ
 :امۀ سی ماد

از د ـعـاه بـک مـی انونـن قـای
 میـرس ۀریدـدر جر ـنشخ ـاریـت
ون ـانـآن قذ اـفـنا اـو ب ذـافـن
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 ڼه ـګ (۱۲۷۵) ټېېن15/9/1396 د
 د ويـر شوخپ کې ریدهـج ميـرس
 انونـق یمـتنظ دارو ـچ د ۍدارـلما

 ږي.ېک لغو
 

رۀ ـداری منتشـالـور مـیم امـتنظ
  (۱۲۷۵)ماره ـش میـریدۀ رسـج
ـ ـلـم15/9/1396خ ؤرـم ی ـغ

 گردد. می
 
  



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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