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Federation of Afghanistan Craftsmen and traders 

:پالن های آینده اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان

 ایجاد اتاق 

 ایجاد صندوق بیمه 

 ایجاد شهرک صنایع کوچک 

 اصالح قانون مالیات 

 اصالح مقرره کرایه جایداد های شاروالی 

  تالش برای تدوین قانون کرایه 

 اصالح قانون لوحه  

 قانون شاروالی ها: 222ماده 

فقره دوم: اشخاص که در محدوده شاروالی فعالیت های اقتصادی، 

خدماتی و حرفوی را انجام میدهند، مکلف اند تصدیق نامه مسلکی 

 و حرفوی را از اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان اخذ نمایند.

حرفه  222مطابق ارزیابی های صورت گرفته، اصناف مختلف در 

مصروف کار بوده و بطور سنتی در جریان کار عملی از استادان 

آموخته اند و دسترسی به بازار کار مطابق توان و استعداد کاری 

خویش ندارند ازین لحاظ توضیع تصدیق نامه مهارت مطابق 

فیصله فوق الذکر سبب بلند بردن اعتبار و تثبیت مهارت های 

، و همچنان پیشه وران دمشخص از حرفه های مختلف میگرد

دارای مهارت های تخنیکی و مسلکی با داشتن سند مهارت 

درموسسات داخلی وخارجی و ادارات دولتی میتوانند فعالیت نماید، 

و با داشتن این سند محصوالت خویش را نیز بطور مطمئن در 

بازارهای داخلی و خارجی بفروش می رسانند. در بخش تخنیکی و 

حرفوی با داشتن این سند فعالیت و کار پیشه وران قانونمند 

میگردد، همچنان در اعالنات کاریابی افرادی که تصدیق مهارت 

 داشته باشند چانس بیشتر دارند.



 

 205555کارگاه پیشه وری فعالیت دارند که  055555در سطح کشور بیش از 

در بخش خدمات که در  225555در بخش ترمیم و  205555در بخش تولید، 

 .مصروف کار اندحرفه و پیشه  ۲۱۱مجموع 

یک نهاد اجتماعی، غیر دولتی، غیر سیاسی و اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان 

غیر انتفاعی است که در اثر اشتراک داوطلبانه اصناف پیشه وران مطابق قوانین 

ایجاد گردید، به  2011نافذه به منظور دفاع از حقوق و منافع صنفی شان در سال 

قانون اساسی و قانون جمعیت ها فعالیت مینماید. بنابر توجه دولت  00اساس ماده 

عضویت این نهاد در شورای عالی ، به این قشر از فعالیت کنندگان اقتصادی کشور

اقتصاد، کمیته اقتصادی، شورای وزیران، کمیته های عالی هماهنگی محیط زیست، 

کمیته تنظیم لوایح وزارت اطالعات و فرهنگ و سایر کمیته های فرعی تامین 

 میباشد.

  اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان دارای ساختار دموکراتیک است که

توسط اعضا اداره می شود. مجمع عمومی )شورای مرکزی( قوی ترین 

ارگان تصمیم گیرنده امپا میباشد که در هر سه سال یکبار دایر میگردد 

و فرصت می دهد که اعضاء آن مسایل و موضوعات مورد عالقه شان 

را مستقیما با مراجع باالتر در میان بگزارند. مجمع عمومی متشکل از 

اعضاء هیئت مدیره مرکزی، اعضای هیئت مدیره شورای والیتی و 

شهر کابل با ده الی پانزده تن از پیشه وران سابقه داران و نخبه ها 

 میباشد که توسط هیئت مدیره تثبیت و معرفی میگردد. 

  عضو بوده در هر سه ماه یکمرتبه تشکیل  21هیئت مدیره متشکل از

جلسه میدهد و نزد شورای مرکزی مسئول و جوابده است، کمیسون 

توسط کنګره انتخاب میګردد، بررسی و کنترول امور تفتیش مرکزی 

مالی ،اداری و تطبیق اساسنامه در ارگانهای اجرایوی اتحادیه وظیفه 

امور جاری دفتر اتحادیه را  ل استمسؤآن بوده نزد کنگره جوابده و 

کمیته اجرائیه که از پنج تن اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است به 

 پیش میبرند و نزد هیئت مدیره جوابگو  میباشند.

  ( تن را 221555ولسوالی و شهر کابل ) 22والیت،  25این نهاد در

  ( اتحادیه صنف به عضویت خویش متشکل ساخته است.181در )

سازماندهی و سمتدهی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی پیشه وران انفففرادی،  .1

شوراهای پیشه وری، انجمن و کارگاه ها در جهت رشد اقتصاد ملی و ارتفقفای 

 سطح زنده گی اقتصادی و فرهنگی پیشه وران و کسبه کاران. 

تأمین شرایط، استفاده مؤثر و هدفمند از کلیه حقفوق و امفتفیفازاتفی کفه تفوسفط  .2

قوانین و مقررات دولت بمنظور تأمین، رشد و ارتقای کیفی محفصفوالت پفیفشفه 

 وران و ارتقای سطح زنده گی مردم وضع میگردد. 

نماینده گی و دفاع از منافع اجتماعی، اقتصادی و حفقفوقفی آنفان در ارگفانفهفای  .3

 دولتی، قضایی و سایر مؤسسات مطابق به قوانین مربوط. 

تالش همه جانبه بمنظور تأمین نیازمندی های تولیدی پیشه وران به محل کار،  .4

انرژی برق، مواد سوخت، سامان آالت کار، مفواد خفام و عفرضفه مفحفصفوالت 

 پیشه وری و حمایت از محصوالت داخلی در بازار رقابتی. 

همکاری همه جانبه بمنظور ارتقای مؤثریت کار، اففزایفش تفولفیفدات و بفهفبفود  .5

 کیفیت محصوالت پیشه وری و استفاده مؤثر از تکنالوژی پیشرفته. 

تالش جهت ارتقای مفهفارت هفای حفرففوی و دانفش پفیفشفه وران و کفارکفنفان  .6

 مربوط. 

 تالش برای تأسیس صندوق حمایت از پیشه وران.  .7

 تشویق پیشه وران در جهت ایجاد صنایع کوچک و متوسط.  .8

 تشویق پیشه وران برتر با اعطای امتیازات مادی و معنوی.  .9

ثبت کارگاه ها و واحد های صنعتی انفرادی و مجتمع پیشه وری، تثبیفت درجفه   .11

 222مفاده  2مهارت فنی و اعطای تصدیق مهارت های حرفوی مطابق ففقفره 

 قانون شاروالی ها. 

تالش در بازاریابی محصوالت و خدمات تولیدی پیفشفه وران از طفریفق تفدویفر  .11

 نمایشگاه، کنفرانس ها و سمپوزیم ها.

تشویق  سفرمفایفه داران داخفلفی و خفارجفی بفخفاطفر سفرمفایفه گفزاری غفر    .22

پروسس مواد خام از جمله چرم، سنگ های قیمتی، پوست، پشم، تار قالفیفن و 

 غیره

 شناسایی موانع فراه راه پیشه وران طرح و پیشنهادات برای حل آنها.   .20

 

  به اساس تالشها و مالقات های پیگیر رهبری اتحفادیفه بفا مفقفامفات

قانون مالفیفات بفر عفایفدات کفه  20، 27ذیصالح، تعدیالت  در ماده 

فیصد کاهش یافته، معاففیفت  2.0قبال سه فیصد سنجش میگردید به 

 افغانی افزایش یافت. 205555هزار افغانی به  15555آن از 

  در قانون جدید مالیات بفرای صفالفون هفای عفروسفی، هفوتفل هفا و

رستورانت ها ده فیصد مالیات پیش بینی شده بود باساس تفمفاس و 

 پیشنهادات رهبری اتحادیه ملی پیشه وران پنج فیصد پذیرفته شد.

   الیحه جواز صنفی که غیر عادالنه تثبیت گردیده بفود تفجفدیفد نفظفر

 گردیده و به سه کتگوری مختلف ساحات تجارتی منظور گردید.

  تالش بخاطر تغیر قیمت تکس لوحه های اصناف کفه غفیفر عفادالنفه

 است ادامه دارد.

  در مساعی مشترک اتحادیه ملفی پفیفشفه وران و سفایفر نفهفاد هفای

سکتور خصوصی بریاست جمهوری فرمان  جاللتماب محمد اشفرف 

فیصفد  20غنی رئیس جمهور کشور در خریداری تولیدات داخلی با 

 امتیاز منظور گردید.

  همچنان به اساس تفاهم اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان و سفایفر

ارگانهای ذیربط در مورد معافیت  جرایم مالیاتی اصفنفاف و شفرکفت 

فیصد جفرایفم  10ها که صد فیصد قبال تثبیت شده بود وزارت مالیه 

  مالیاتی را معاف کرده است.

  در نتیجه تالش های اصالحی دولت و پیشنهادات رهفبفری اتفحفادیفه

جاللتماب محمد اشرف غنی رئیس جفمفهفور  21112012در مالقات 

کشور، خواستها پیشنهادات علمی، انطباقفی را کفه ذیفالز از آن یفاد 

 آور میشویم منظور نمود.

 .ایجاد اتاق پیشه ور 

 ایجاد صندوق بیمه پیشه وری. .2

تعقیب پروسه خریداری الفبفسفه مفورد نفیفاز ارگفانفهفای امفنفیفتفی از  .0

 خیاطان که یونیفورم نظامی را تولید مینمایند.

 ایجاد شهرک های صنعتی. .7


