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  افراد دارای معلولیت طرزالعمل کاریابی و دست فروش ی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1398سال   

 فصل اول 

  مقدمه 

است  ز ا سال  بیشترازچهل  ما  کشورعزیز  و  آ در که  ینکه  میسوزد  جنگ  از تش  زیاد  تعداد  جنگ  را  این  ما  انسان    شهید  هموطنان  ها    وهزار 

 ه اند.معلول گردید و  را از دست داده بدن شان اعضای  نیز این جامعه دیگر 

رفع مشکالت    بخاطر   د بنانبوده و مسولیت نفقه آنها را به دوش دار   وفامل   تذکره مثل سایر اشخاص دارا ی خانوادهمافراد دارای معلولیت  

حقوق وامتیازات معلولین تفاهمنامه های مختلف با نهاد های دولتی وغیردولتی عقد گردیده   قانون پرتوی  این افراد در  واجتماعی  اقتصادی  

 تا زمینه ادغام معلولین به جامعه مساعد ودسترس ی آنها به مارکیت کار نیز تامین گردد.

 ماده اول  

  هدف

سایر فعالیت های  و اقتصادی افراد دارای معلولیت ازطریق دست فروش ی ، بازار های روز  کفاییین طرزالعمل جهت کاریابی و خود ا

   .اقتصادی شهری ترتیب میگردد

 ماده دوم  

  مبنا

گردیده ترتیب  28/10/1391مورخ  1099دات او تعدیل برخی مو  79 10قانون اساس ی و جرید رسمی  53در مطابقت به ماده این طرزالعمل 

 است   

 ماده سوم  

 اصطالحات 

شرکای کاریابی مفهوم در این طرزالعمل بوده که شاروالی کابل ریاست ت دولت در امور شهدا و معلولین و  تفاهم کننده گان: عبارت از  وزار 

را افاده مینماید. برای افراد دارای معلولیت   

  میباشد که درقانون حقوق وامیتازات معلولین تعریف شده است افراد جامعه از افراد دارای معلولیت : عبارت از ان عده 

فروشندگی و فعالیت های اقتصادی معرفی  این اداره به شاروالی ها جهت  همکاری دست فروش : ان عده از افراد را افاده میکند که به  

 میگردد.



مکان را افاده میکند که جهت خرید فروش در مکان های مختلف از طرف شاروالی ایجاد میگردد  : آن بازار های روز  

   تسلیم میگردد غرفه: آن  مکان فروشنده گی  را افاده میکند که توسط کارمندان شاروالی با استندرد های مشحص و معین به فروشنده 

دوم فصل   

 ماده چهارم  

با ارایه  هرگاه معلول جهت کاریابی از طریق دست فروش ی شهری و فعالیت های اقتصادی خرید فروش درشهر ها عالقمند باشد میتواند 

.کرده وموافقه کتبی را اخذ نماید.وزرات دولت در امور شهدا و معلولین مراجعه  جداگانه بهیضه عر   

 ماده پنچم  

   (گردد یضهکارت معلولیت ضم عر  تابعیت و تذکر )اسناد مورد ضرورت

 ماده ششم  

   .الی ها معرفی میگرددرو ت به شاتنظیم خدمات اجتماعی در مرکز و آمریت شهدا و معلولین در والی معلول از طرف ریاست 

 ماده هفتم  

ن نصب شده باشد با جواز  آوی در  ر یبرای هر معلول که غرفه توزیع میگردد باید شخص مذکور بعد از بایومتریک و کارت مشخص که تصو 

به دروازه غرفه نصب گردد.مربوط ترتیب میگردد که از طرف مرجع   

 ماده هشتم  

ی و توجه به نظافت شهری تنماید بخاطر دالیل امین د ههد نامه را با مرجع مربوط آن خانه پوری نموده و تععفورم ت باید معلول  : نامه تعهد

   .داد نمی تواندغرفه متذکر را به کرایه 

 ماده نهم  

با موافقه شاروالی به ضمانت خودش به کس  معلول گردد میتواند  فزیکی  فعالیت  انعم که  به حدی باشد در صورتیکه معلولیت شخص 

  .دیگر جهت فعالیت واگذار نماید

 ماده دهم  

 هر معلول صرف  مستحق یک امتیاز غرفه یا دوکان  میباشد  

 ماده یازده  

حساب واردات دولت آن را شخصآ به س و دوام به کار جوازمطابق به قانون برای شخص معلول تادیه گردیده و مبلغ تکبرای اطمینان 

 تحویل  نماید 

 ماده دوازدهیم  

د  نمعلولین مکلف به رعایت نظم و قانون شهری میباش رددایجاد میگ  معلولینوالی بازار روز برای ر شا از طرف در صورتیکه   



 ماده سیزدهم  

به رعایت  اگر مکانی به شکل دایمی و یا موقت برای فروشنده گی معلولین ایجاد میگردد آن عده از معلولین که درآن فعالیت می نماید مکلف 

 قانون میباشد  

 ماده چهادرهم 

ه وبعداز  فعالیت های روز مره افراد دارای معلولیت در چهارده ماده وضع گردید ، کاریابی و اقتصادی  فاییخود ک طرزالعمل جهت این 

 منظوری مقام وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین نافذ میباشد.


