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کرایې، سفریې او جېب خر د د 
په دانفاذچارو د تنظیم د مقررې

د افغانستان اسالمي جمهوریتهکله،
د وزیرانو شوري

مصوبه
)) :۱۱ه
۱۳۹۳/ ۳/ ۱۹: نېه

:لوم ماده
د کرایې، سفریې او جېب خر د چارو د 
تنظیم مقرره چې د افغانسـتان اسـالمي   
ــوري د  ــو ش ــت د وزیران جمهوری

نېې په غونه کې پـه  ۱۳۹۳/ ۳/ ۱۹
مادو کې تصویب ) ۲۷(فصلونو او ) ۳(

.شوې ده، منظوروم
:دوه یمه ماده

دغه مصوبه له مقررې سره یوای، پـه  
رسمي جریده کې د خپرېدو له نېې خه 

.نافذېي
حامد کرزی

اسالمي جمهوریت رئیسن دافغانستاد

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان
انفاذ مقررۀ  تنظیم درمورد 

امورکرایه، سفریه وجیب خرج
)١١: (شماره
١٩/٣/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
تنظیم امورکرایه، سفریه وجیـب  مقررۀ

ــرج ــؤرخ خ ــۀ م ــه درجلس راک
شورای وزیران جمهوری ١٩/٣/١٣٩٣

فصل و(٣)اسالمی افغانستان به داخل
تصویب گردیـده اسـت،   ماده) ٢٧(

.منظورمی دارم

:دۀ دومما
ــرره، ــا مق ــراه ب ــن مصــوبه هم ای

ـ جدررـــازتاریخ نش ریدۀــ
.می گرددرسمی نافد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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فهرست مندرجات 

جۀ تنظیم امور کرایه، سفریه وجیب خرمقرر
فصل اول 

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

١.........................................................مبنی:مادۀ اول
١........................................................اهداف:مادۀ دوم
١...................................................تطبیقساحۀ :مادۀ سوم

٢...................................................اصطالحات: مادۀ چهارم
فصل دوم

جکرایه، سفریه وجیب خر
٤........................................موارد پرداخت کرایه:                مادۀ پنجم 

٦..........................................کرایۀ لوازم اضافی:                ششممادۀ
٧............................................سفریۀ سفر کننده:               مادۀ هفتم

٨.......................................پرداخت سفریۀ داخلی:               مادۀ هشتم
٩......................................پرداخت سفریۀ خارجی:                مادۀ نهم
٩..................................................کسر سفریه:                مادۀ دهم

١٠..............کرایۀ، سفریه و جیب خرج کارکنان قراردادی:              مادۀ یازدهم
١٠...................................قطع سفریه به علت مریضی:مادۀ دوازدهم
١١...............................................تصفیۀ حساب:             مادۀ سیزدهم

١٢.........................................پرداخت جیب خرج:           مادۀ چهاردهم

ب
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فصل سوم

احکام متفرقه
١٣.........................................تعداد اعضای فامیل:             مادۀ پانزدهم

١٣..........................پرداخت کرایه برای اعضای فامیل:      مادۀ شانزدهم
١٤................سفریه وجیب خرج شخصکرایه، پرداخت :              مادۀ هفدهم
١٥..........................سفریۀ اعضای فامیل کارکن متوفی:       مادۀ هجدهم
١٥...........................................فسخ یا ختم سفر:               مادۀ نزدهم
١٥.............................................باقیداریوضع :                مادۀ بیستم

١٦............................مصارف کارکن و شخص رهنما:        مادۀ بیست ویکم
١٦........................................مکلفیت سفر کننده:       مادۀ بیست ودوم
١٧...............................................تأدیبیموارد :        مادۀ بیست وسوم

١٧...............................................فوت کارکن:      مادۀ بیست وچهارم
١٨..................................مصارف حمل ونقل جنازه:       مادۀ بیست وپنجم
١٨......................................کشورهای درج نشده:       مادۀ بیست وششم
١٨........................................................انفاذ:       مادۀ بیست وهفتم

ج
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دب خرېدکرایې، سفریې اوج
تنظیم مقررهچارو د

لومی فصل
عمومي حکمونه

مبني
 مادهلوم:

اویایمې دکار د قانون د پنه مقررهدغه
وضع،ېمخلهحکمدېفقر)۲(مادې د

.دهېشو
ېموخ
:همادمهیدوه
:لهديعبارتېموخېمقررېدد
رسـمي دبهراودننهېکوادېهپه-۱

.مولیتنظچارووندوادسفرونو
ـ اوجیېسفر،یېدکرا-۲ دخـر بې

.ولېورکدهغواودتثبیتولېانداز
ساحهقیدتطب

:همادمهېیدر
ې کوادېهپهحکمونهې مقررې دد) ۱(

وختپهمسافرتونورسميدبهرایدننه
قیتطبدهکله،پهاشخاصوې النددې ک

سفریه ،مقررۀ تنظیم امورکرایه
وجیب خرج
فصل اول

احکام عمومی
مبنی

:مادۀ اول
ادۀ م) ٢(این مقرره به تأسی ازحکم فقرۀ

دیـده  هفتاد وپنجم قانون کاروضع گر
.است

اهداف 
:مادۀ دوم

:اهداف این مقرره عبارت اند از
تنظیم امور مربوط بـه سـفرهای   -١

.رسمی درداخل وخارج کشور
ســفریه ،تثبیــت انــدازۀ کرایــه-٢

.آنهاوجیب خرج وطرزپرداخت 
ساحۀ تطبیق

:سوممادۀ
احکام این مقرره درمورداشـخاص  )١(

به داخل های رسمی ذیل حین مسافرت 
ــق   و ــل تطبی ــور قاب ــارج کش خ
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:يد و
.دولتي مقامات-۱
وال ـد دولت کارکوونکي او له اح-۲

.سره سم د هغوی دکورن غي
ملي امنیت ،د ملي اردو، ملي پولیسو-۳

او د نظامي تشکیالتو لرونکـو  منسوبینو 
ــورو ــامي  ن ــو او ادارو نظ وزارتون
.منسوبین

د ترسره کولو لپاره ) مسابقو(د سیالیو-۴
.ورزشي یمونه

دواکمنو مقاماتو د ېچنور اشخاص-۵
په هېواد کې دننـه او  لزوم دید پربنس

بهر د رسمي چارو د ترسره کولـو پـه   
. منظور سفر کوي

ددې مقررې حکمونه ددې مادې د ) ۲(
جزء کې  د درج شوو ) ۳(فقرې په ) ۱(

په کورنیو سفرونوکې ،اشخاصو په هکله
. د تطبیق و ندي

ېاناصطالح
همادلورمه:

ې الندې کمقررهې پدې اناصطالحدغه
:کويافادهمیمفاه

:می باشد
.مقامات دولتی-١
ـ -٢ وال ـکارکنان دولت وحسب اح

.اعضای فامیل آنها
پولیس ملی،منسوبین اردوی ملی،-٣

امنیت ملی ومنسـوبین نظـامی سـایر   
ها وادارات دارای تشـکیالت  وزارت
.نظامی

تیم های ورزشی جهـت انجـام   -٤
.مسابقات

بنا برلـزوم دیـد   کهسایراشخاص-٥
به منظوراجرای امـور مقامات ذیصالح

ر سـفر خارج کشـو داخل ورسمی به 
.می نمایند

احکام این مقرره درمورد اشخاص ) ٢(
ایـن مـاده   ) ١(فقرۀ) ٣(مندرج جزء

ــل ــی قاب ــفرهای داخل ــق درس تطبی
. نمی باشد

صطالحاتا
:مادۀ چهارم

اصطالحات آتی دراین مقرره مفاهیم ذیل 
:را افاده می نماید
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مهېیدرپهېمقررېدد: یسفرکوونک-۱

ېچدياشخاصهغهشويدرجېکماده
نارونو،یمیسکنفرانسونو،پهلخواددولت

زوییهکزدهمونو،یپوزمسورکشاپونو،
چارونورواوویالیسورزشيدکورسونو،

دېچلپارهوندېککولوترسرهپه
لخواېاداردپربنستنوغوفويیوظ

بهراودننهېکوادېهپهشوي،لنیا
.ويکسفررسمًا

ېمقررېددېچیدمبلغهغه: هیکرا-۲
اشخاصو شوودرجدېکمادهمهېیدرپه

منظـور، پـه نقلاوحملداو لوازمو
.يېکورکول

ـ یدمبلـغ هغه: هیسفر-۳ ېددېچ
شـوو درجدېکمادهمهېیدرپهېمقرر

پهتونودلېاباتاوېاعاشداشخاصو
.يېکورکولمنظور،

ېددېچیدمبلغهغه: خربېج-۴
ېکفقره) ۱(پهېمادېمېیدردېمقرر

ـ ندوراشخاصوشووددرج نـو یاوی
.يېکورکولمنظور،پهتونول

،)هیاومه(همسر: يغدکورن-۵
دېچشمولپهموراوپالراواوالدونو

اشخاص مندرج مادۀسوم : سفركننده-١
این مقرره اند كه ازطرف دولت جهت 

، هااشتراك دركنفرانس ها، سـیمینار 
كورس های ،وركشاپ ها، سمپوزیم ها

انجـام مسـابقات ورزشـی    ،آموزشی
سایر اموری که بنابر ایجابات وظیفوی و

در ی پنداشته شده،رازطرف اداره ضرو
رسـمًا سـفر   داخل یا خارج کشـور 

.می نمایند
است که به منظـور  مبلغی: کرایه-٢

ــخاص  ــل اش ــل ونق ــدرج حم من
، پرداختـه  و لوازمسوم این مقررهۀماد

.می شود
است که به منظـور مبلغی: سفریه-٣

ۀ اشخاص منـدرج   اعاشه واباترفمصا
ســوم ایــن مقــرره پرداختــه ۀمــاد

. می شود
ست کـه بـه   امبلغی: جیب خرج-٤

اشخاص ۀمنظور مصارف ضروری یومی
، سوم این مقررهمادۀ) ١(مندرج فقرۀ 

.پرداخته می شود
همسـر، شـامل  : اعضای فامیـل -٥

پدرو مادر که نفقۀ آنها بـه  فرزندان و
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.ويهغاپرکارکوونکيدنفقهیهغو

ددولـت ېچیدفردهغه: شخص-۶
ـ تادېادارد،یدنـه یکارکوونک ای

پهلپاره،کولوترسرهدېدنددپربنس
.سفرکويرسمًاولمؤقت

هغهوایتادسفرکوونکيد: لوازم-۷
پـه ېناستودېچديانیشاواجناس
.ويمعمولدولېلیېېکوخت

فصلمیدوه
خربېجاوهیسفره،یکرا

مواردېورکدیې کراد
:همادمهپن
مادهمهېیدرپهې مقررې ددېرېچکه) ١(
دچارورسميداشخاصشويدرجې ک

مکنداې یالوتکدکولولپارهترسره
ـ سـفر عهیذرپهې واسطهینقل دي،وک

.يرمستحقیې کرا
د عامه ت رات په عمومي کرایه، ) ۲(

مسیر یا هغه مسیر کې چې په مجموع کې 
د ،د ترولو ل لت ایجاب وکـي 
.اصولي سندونو له مخې ورکول کېي

که چېرې د حرکت په مسیرکې، له یوه 

.دوش کارکن باشد
که کـارکن  فردی است: شخص-٦

بنابرضرورت اداره جهت ،دولت نبوده
انجام وظیفه، طورمؤقت رسـمًا سـفر  

.نمایدمی
اشیا واجناس مورد ضرورت : لوازم-٧

سفرکننده است که انتقال آن حین اقامت 
. معمول باشد

فصل دوم
سفریه وجیب خرج،کرایه

مواردپرداخت کرایه
:مادۀ پنجم

هرگاه اشخاص مندرج مادۀ سـوم ) ١(
رسـمی  این مقرره جهت انجام امـور 

توسط طیاره یا واسطۀ نقلیـۀ زمینـی   
ــفر ــه  س ــتحق کرای ــد، مس نماین

.گردندمی
آمدعمومی رفت ومسیردر،کرایه) ٢(

کمتـرین  مجموعـًا  عامه یا مسیری که 
به رویت اسناد مصرف را ایجاب نماید،

.شودپرداخته میاصولی 
یـک  ازهرگاه درمسیرحرکت، بیشتر
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ول خه زیات نقلیه واسـطه فعالیـت   
وکي، له هغې واسطې نه ه اخیسـتل  

که چېرې د . کېي چې ثابته کرایه ولري
 ،تنې پربنسله ثابتې کرایې دندې د غو

ه اخیستل ممکنه لرونکې وسایطو خه
نه وي او د زیات لت ایجاب وکي، 

س کې د شته اصولي اضافي لتونه په ال
درجې اعطاود ل،سندونو پربنس ءم

.وروسته د مجرایي و ديتأییدآمر له 
افرت دحیوان په واسطه که چېرې مس) ۳(

، سفرکوونکي او د هغـه  صورت ومومي
دکرایه شوي حیوان کرایـه  لپاره لوازمو 

.ورکول کېي
که چېري د سفر یوه برخه د الوتکې پـه  

برخه د مور په ذریعه او یوهذریعه او یوه
ترسره شي، حیوان په واسطهبرخه یې د

په هـره  مطابقحکمونوددې مقررې د
کې کرایه د اصولي سندونو له مخېبرخه

.او ورکول کېيسنجش
که چېرې سفر د اونـدې دولتـي   ) ۴(

، صورت وسیلهپه وسایطوادارې د نقلیه 
.ومومي، کرایه یې نه ورکول کېي

کوونکي د سفرادارې مکلفې دي، د) ۵(

ازنمایـد، واسطۀ نقلیه  فعالیـت نوع 
واسطۀ استفاده  می شود کـه کرایـۀ   

هرگـاه نظربـه اقتضـای    .ثابت دارد
اسـتفاده ازوسـایط   امکـان ،وظیفه

دارای کرایــۀ ثابــت ممکــن نبــوده 
نمایـد، راایجاب مصارف بیشـتر و

اصـولی  مصارف اضافی به اساس اسناد 
، بعــد ازتائیــد آمــردســت داشــته

.باشدقابل مجرایی میاعطای درجه اول 
هرگاه مسافرت توسـط حیـوان   ) ٣(

صورت گیرد، برای سفرکننده ولـوازم  
وی کرایۀ حیوان کرایه شده پرداختـه  

.شودمی
هرگاه یک قسمت سفرذریعۀ طیاره ویک 

ویـک قسـمت آن   قسمت ذریعۀ موتر
درانجام پذیرد، کرایـه  توسط حیوان 

بـه  طبق احکام این مقـرره  ،هرقسمت
اسناد  اصولی سنجش وپرداخت رویت 

.گرددمی
ادارۀ توسط وسایط نقلیۀ هرگاه سفر)٤(

صورت گیـرد، کرایـه   ،مربوطدولتی 
.پرداخته نمی شود

ــد ااد) ٥( ــف انــ ،رات مکلــ
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) ۲(پهلېدولو په وخت کې، ددې مادې 

د درج شوي حکم له په پام کې ه کېفقر
نیولوسره، دولتي او داخلي خصوصـي  

. حمل اونقل وسایطو ته ارجحیت ورکي
داضافي لوازمو کرایه

:هشپمه ماد
که چېرې په هېوادکې دننه او بهـر  ) ۱(

نکي سفر د رسمي دندې وددولت دکارکو
نوی مقرر، تبدیل یا د بوختېدو لپاره چې 

نون په حکم او یا دقایتقاعدته سوق شو
ددندې ، دهغهله دندې خه وه شوی

یا هستونې ترایه پورې د الوتکې پـه  
واسطه صورت ومـومي، سـفرکوونکي   

کیلورام ) ۳۰(داضافي لوازمو ترلپاره،
.ورکول کېي،وزن پورې کرایه

ې فقره ک) ۱(که چېرې ددې مادې په )۲(
ویشوي کارکوونکي سفر د مکنددرج 

نقلیه وسایطو په وسیله صورت ومـومي،  
د اضافي لوازمو تـر  لپارهسفرکوونکي 

،کیلورام وزن پـورې کرایـه  ) ۴۰(
. ورکول کېي

که چېـرې داتیـا و لـوازم او    ) ۳(

ــ ــین انت ــا ـح ــفرکننده، ب قال س
ــرۀ  ــدرج فق ــت حکــم من ) ٢(رعای

، به وسایط حمل ونقل دولتـی  این ماده
.وداخلی خصوصی ارجحیت دهند

ۀ لوازم اضافیکرای
:مادۀ ششم

درداخـل  هرگاه سفرکارکن دولت )١(
جهت اشـغال وظیفـۀ   یاخارج کشور 

رسمی که جدیدًا مقرریا تبدیل شده یا به 
قانون ازوظیفه تقاعد سوق ویا به حکم 

، الی محل وظیفـه یـا    منفصل گردیده
ط طیاره صورت گیرد،توسوی،زیست 

) ٣٠(الـی کرایـۀ  ،برای سـفركننده 
پرداختـه  ،وزن اضافی لوازمکیلوگرام
. می شود

ــدرج  )٢( ــفرکارکن من ــاه س هرگ
این ماده توسط وسایط نقلیـۀ  ) ١(فقرۀ

برای سـفرکننده  زمینی صورت گیرد، 
ــی  ــۀ ال ــوگرام وزن ) ٤٠(کرای کیل

ــوازم  ــافی لـ ــه ،اضـ پرداختـ
.می شود

ــزات  )٣( ــوازم وتجهی ــاه ل هرگ
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تجهیزات، په ادارې پورې اه ولري، د 
سفرکوونکي شخصي لوازم نه حسابېي، 

،د اوندې ادارېد کرایې لتونه یې 
.پرغاه دي

د سفرکوونکي سفریه
:هاوومه ماد

هره په هېواد کې دننه سفرکوونکی،) ١(
ســفریېافغــانیو)١٠٠٠(زردور

.مستحق دی
سفرکوونکی چې دله هېواده بهرته) ٢(

غاه وي، لهسفر لتونه یې ددولت په
ددې مقررې دهره وراحوالوسره سم

مطـابق، د جـدولونو ضمیمهې) ١(
.سفریې مستحق ري

چې دله هېواده بهرته سفرکوونکی) ٣(
دغاه وي اولتونه یې ددولت پهسفر

الکوربه هېواد تهنورو هېوادونو له الرې
سره سم ددې له احوالوهغه سفریهدشي،

مطابقجدولونوضمیمهې) ۱(مقررې د
.ورکول کېي

۲۰(لـه  په مکني سـفرونوکې  ) ۴(
کیلومترو پورې وانونه یوه ور ) ۱۵۰تر

، متعلق به اداره باشـد،  موردضرورت
سـفرکننده محسـوب   لوازم شخصی 

ارف کرایۀ آن بـه دوش  نگردیده، مص
.، می باشدادارۀ مربوط

سفریۀ سفرکننده
:مادۀهفتم

سفر كننده به داخل کشور، روزانه )١(
افغانی مسـتحق  ) ١٠٠٠(مبلغ یکهزار 

.سفریه می باشد 
سفر كننده به خارج کشـور کـه   ) ٢(

مصارف سفر وی به دوش دولت باشد، 
ولابق جـد حسب احوال روزانه مطـا 

این مقرره، مسـتحق  )١(شمارهضمیمۀ
.گرددسفریه می

سفر كننده به خارج کشـور کـه   ) ٣(
مصارف سفروی به دوش دولت بوده و 

طریق سایرکشورها عازم کشورمیزبان از
گردد،سفریۀ وی حسب احوال مطـابق  

این مقـرره   )١(شمارهضمیمۀولاجد
.دوپرداخته می ش

از های  هدرسفر های زمينی مساف) ٤(
یـک روز  كيلو متـر  ) ١٥٠الی ٢٠(
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محاسبه کېي، کارکوونکی د سـفریې  

کیلومترو لـو  ) ۲۰(مستحق دی اوله 
.صرف نظرکېيخه،وانونو

فقـره  ) ۳(که چېرې ددې مادې په ) ۵(
دالیلو پـر  د مؤجهکې درج شوی سفر 

بنس د اضافي لتونو ایجاب وکي، 
مخـې د  وجوه یې د اصولي سندونو له

وروسته، تأییدلوم درجې اعطاآمر له 
.ورکول کېي

)۶ ( که چېرې د مؤجهو دالیلو پربنس
ددولتي مقاماتو د سـفر لـتونه ددې   

جدولونوکې ې ضمیمه) ۱(په مقررې 
زیات شي، خهله تثبیت شوې اندازې 

داضافي لتونو وجوه داصولي سندونو 
م درجې اعطا آمر لـه  ود ل،له مخې

او د جمهور رئیس لـه منظـور   أییدت
.وروسته ورکول کېي

دداخلي سفریې ورکول
:اتمه ماده

ددې مقررې په درېیمه ماده کې درج ) ١(
هېواد پهپه مؤقت ولاشخاص چېشوي

ورې )٦٠(تررسمًا سفرکوي، کې دننه

، کارکن مستحق سـفریه  محاسبه شده
) ٢٠(ازکمتـر مسافه های ازبوده و

.می شودصرف نظرکیلو متر
ایـن  ) ٣(مندرج فقرۀهرگاه سفر) ٥(

ایجاب مصـارف  ماده بنابردالیل مؤجه
ــه   ــوه آن ب ــد، وج ــافی رانمای اض

بعـداز تائیـد   اصـولی رویت اسـناد 
ــه   ــه اول، پرداخت ــای درج آمراعط

.می شود
هرگاه مصارف سفر مقامات دولتی )٦(

بنا بردالیل مؤجـه ازانـدازۀ تثبیـت    
)١(ۀ شماره ضمیمول اشدۀ مندرج جد

وجوه مصـارف  این مقرره بیشترگردد،
اضافی به رویت اسناد اصـولی بعـداز  

ــه او   ــای درج ــد آمراعط ل و تائی
منظــوری رئــیس جمهــور پرداختــه 

. شودمی
پرداخت سفریه داخلی 

:مادۀ هشتم
اشــخاص منــدرج مــادۀ ســوم )١(

طـور این مقرره که به داخل کشـور 
) ٦٠(نمایند، الی میمؤقت رسمًا سفر
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يسفریې مستحق د،پورېېناستوکې.

که چېرې د دندې داتیا په نسـبت ) ۲(
ایجاب وکي چې سـفرکوونکی ددې  

فقره کې لـه درج شـوې   ) ۱(مادې په 
 خه زیاته دنده ترسره کـ د ېمودې ،

اوند لوم درجې اعطا آمـر دحکـم   
) ۳۰(پربنس، دا موده زیات نه زیات تر 

وروپورې تمدیدېدای شي، پدې صورت
کې د تمدید شوې مودې د سفریې یـو 

. پردرې برخه کسرکېي
فقـره  ) ۱(ددې مادې په که چېرې) ۳(

کې ددرج شوو اشخاصو مسافرت لـه  
وروخه زیات شي، د هغـوی  ) ۹۰(

. سفریه قطع کېي
دبهرن سفریې ورکول

:هنهمه ماد
ددې مقررې په درېیمه ماده کې درج ) ١(

له په مؤقت ولچېاشخاصهغهشوي
سفر وکي، له احوالو رسمًاهېواده بهر

پورې استونېورو ) ٤٥(ترسره سم
جدولونوضمیمهې) ١(ددې مقررې د

.د سفریې مستحق ريمطابق،

.گردندمستحق سفریه می،روز اقامت
هرگاه نسبت ضرورت وظیفـوی  )٢(

سفر كننده بیشترازمدت ایجاب نماید که
این ماده ایفای وظیفه ) ١(ۀندرج فقرم

به اسـاس حکـم آمراعطـای    نماید،
، این مدت حد اکثـر  درجه اول مربوط

تواند،یتمدید شده مدیگرروز)٣٠(
دراین صـورت یـک برسـه حصـۀ     

،کسـر مـدت تمدیـد شـده    سفریۀ
.گرددمی

هرگاه مسافرت اشخاص منـدرج  ) ٣(
ــره  ــاده از) ١(فق ــن م روز)٩٠(ای

سـفریۀ شـان قطـع    ،نمایـد تجاوز
.گرددمی

جی پرداخت سفریۀ خار
:همنمادۀ 

اشخاص مندرج مادۀ سوم این مقرره )١(
که به خارج کشور طورمؤقت رسـمًا  

روز اقامت حسب ) ٤٥(سفرنمایند، الی 
شـماره ضـمیمۀ ولال مطابق جدااحو

ــفریه ) ١( ــرره مســتحق س ــن مق ای
.گردندمی
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د سفریې کسر

:هلسمه ماد
سـفرکوونکی  بهرتهاودننهپه هېواد کې

په دولتي هستوني کې اسـتونه  چې
سلنه ) )۵۰خه هغه له سفریېوکي، د

.کسرکېي

دادي کارکوونکوکرایه، سفریه دقرار 
ب خرېاو ج

:یوولسمه ماده
کرایه، سفریه تبعېياوبهرنيدکورن) ١(

په قرار داد پربنسدب خر چېېاو ج
داد دقراراستخدام شوی دی، داداره کې

.یحکمونو تابع د
ه فقـر ) ۱(پهکه چېرې ددې مادې ) ۲(

داد کې پدې برخه کې په درج شوي قرار
اکل شوي نه وي، د کې اني موارد

هغوی په هکله ددې مقررې حکمونـه د  
.تطبیق و دي

ج کـې در ېفقر) ۱(ددې مادې په ) ۳(
شوی شخص په هغه صورت کې دکرایې

ب خر مستحق کېدای ېجیا سفریې او
شي چې د رسمي دندې دترسره کولو په 

سفریهکسر
:دهممادۀ
اخل یا خارج کشور كه كننده به دسفر 

دولتی اقامـت نمایـد،   در رهایشگاه
ــر ) ٥٠( ــفریۀ وی کس ــد ازس فیص

.گردد می
وجیب خرج کارکنان هسفری،کرایه

قراردادی
:دهمزیامادۀ 

تبعـۀ ه وجیب خـرج سفری،کرایه) ١(
داخلی وخارجی که به اساس قـرارداد  

تـابع  ،ستدراداره استخدام گردیده ا
.احکام قرارداد می باشد

این )١(هرگاه درقرارداد مندرج فقرۀ) ٢(
ــاص در  ــوارد خ ــاده م ــه م زمین

م این مقرره احکاپیشبینی نگردیده باشد،
ــق    ــل تطبی ــان قاب ــورد ش در م

.می باشد
ــرۀ  ) ٣( ــدرج فق ــخص من ) ١(ش

این ماده درصـورتی مسـتحق کرایـه    
گـردد مـی وسفریه یا جیب خـرج 

ـ  ـ که به منظور انج رسـمی  ۀام وظیف



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
.منظور سفر وکي
د سفریې قطع کېدلدناروغ له امله
:دوولسمه ماده

پـه  سفر کوونکی د سفرکه چېرې) ١(
چې ددندې دشيبهیر کې داسې ناروغ

دوام مانع وري، دهغه سفریه روغتون 
.پورې د اجراء و دهته ترلېدېدو

ـ ) ۱(که چېرې ددې مادې په ) ۲( ره فق
په کې ددرج شوي سفر کوونکي ناروغ

روغتون کې د بستري کېدو المل شـي،  
دهغه سفریه قطع او ددرملنې لتونه یې 
د اوندې ادارې لخوا داصولي سندونو له 

. ورکول کېي،مخې
کېدلدحساب تصفیه

:هدیارلسمه ماد
خربېکه چېرې کرایه، سفریه اوج)١(

اندېترد مؤجهو دالیلو پربنسسفر و
تحویل دپیسېورنکل شي، یوه اندازه 

لـه  م درجـې اعطـاآمر  ولدپه ول
ورکول سفرکوونکي تهوروسته،منظور

.کېي
فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

.سفرنماید
قطع سفریه به علت مریضی

:دهمۀ دوازماد
هرگاه سفرکننده درجریـان سـفر   )١(

ریض شود که مانع دوام وظیفه طوری م
سفریۀ وی الی انتقال به شفاخانه ،گردد

.قابل اجراء می باشد
هرگاه مریضی سفرکنندۀ منـدرج  ) ٢(

این ماده سبب بستری شدن در) ١(فقرۀ
، سـفریه وی قطـع و  گرددخانه شفا

مصارف تداوی، به رویت اسناد اصولی  
ــوطاز ــرف ادارۀ مرب ــه ط ، پرداخت

. شودمی
تصفیۀ حساب 

:دهمسیزمادۀ 
فریه وجیب خرج بنا س،هرگاه کرایه)١(

دیهأسـفرت قبـل از ،به دالیل مؤجـه 
منظـوری آمـر  ازبعـد شده نتواند،

اعطای درجه اول، یک مقدارپول طور 
پرداختـه  ی سـفرکننده بـرا ،تحویل

.می شود
ــرۀ ) ٢( ــدرج فق ــفركنندۀ من )١(س
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شوی سفرکوونکی مکلف دی، د سفر له 

ته له راسـتنېدو  هېوادپای ته رسېدو او 
ورو مودې په تر کې ) ۱۰(وروسته د 

خپلو لتونو سندونه د مجرای پـه  د
.اوندې ادارې ته، واندې کيغرض

فقره کې ) ۲(اداره، ددې مادې په ) ۳(
درج دلتونو واندې شوي سـندونه  
ارزوي او د عادي والي په صورت کې، د 

اضافي . هغه په مجراي الس پورې کوي
لتونه يې ددې مقررې د اوومې مادې د 

فقرو دحکمونو له په پام کـې  ) ٦او٥(
.ورکې و دينیولوسره د محاسبې او 

ب خر ورکولېد ج
:دهوارلسمه ما

په هغه صورت کېسفرکوونکي ته) ١(
کرایـه  چـې ورکول کېيب خرېج

د نیوالـو دولت یاي دبهرنیېاوسفریه
سـازمانونو  اواو بهرنیو مؤسسوکورنیو

.شيلخواتمویل
فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

ب خر له احوالوسـره سـم   ېجیشو
ترپنه لوېتو وروپورې ددې مقررې 

اسناد مصـارف  این ماده مکلف است،
خویش را غرض مجرایی درخالل مدت 

ــدروز)١٠( ــفر ازبع ــتم س وخ
،، بـه ادارۀ مربـوط  عودت به وطـن 

.ارایه نماید
ــه  ،اداره)٣( ــارف ارائ ــناد مص اس

این ماده را ارزیابی) ٢(شدۀمندرج فقرۀ
بـه  ،نموده ودرصورت عادی بـودن 

مصـارف  . مجرایی آن اقدام می نمایند
ــای  ــره ه ــت فق ــافی بانظرداش اض

مادۀ هفتم ایـن مقـرره قابـل    )٦و٥(
.محاسبه وپرداخت می باشد

پرداخت جیب خرج 
:دهمچهارمادۀ 

جیب خرج درصورتی به سفرکننده ) ١(
پرداخته می شودکه کرایه وسـفریه وی  

مؤسسـات  ازطرف دولت خارجی یـا  
داخلی یا خارجی وسازمانهای بین المللی 

.تمویل گردد
ایـن  ) ١(مندرج فقرۀ جیب خرج ) ٢(

الی چهل وپنج روز حسب احوال ماده 
ایـن  )٢(شـماره  ضمیمۀولاطبق جد
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جدولونو مطابق پـه  ضمیمهې ) ۲(د 

:الندې ول محاسبه او ورکول کېي
تر دېرشـمې  خهله لوم ورې -۱

.پورې، سل سلنه
ترپنـه  خهله یو دېرشمې ورې -۲

.لوېتمې پورې، پنوس سلنه
درېیم فصل

متفرقه حکمونه
و شمېرددکورنغ

:پنلسمه ماده
هغه بیان لیـک  غو شمېر دد کورن د

پربنس چې دکارکوونکي پـه واسـطه   
واندې کېي، ددې مقررې دلـورمې  

نیولوسره په پام کېلهجزء)۵(مادې د
دهغهکه چېرې اداره د.اکل اوتثبیتېي

وي،شـکمن کورن دغو په شمېرکې 
دیـا په کتنې سـره تذکرېدمکلفه ده

شمېرهغوی لهدپه تصدیقرسمي مراجعو
.اترالسه کيخه

دکورن غوته دکرایې ورکول
:هشپاسمه ماد

دکورن غي چېدهغه کارکوونکي) ١(

مقرره طورذیـل محاسـبه وپرداختـه    
:می شود

ــد-١ ــی ام ، ص ــی س ازروزاول ال
.فیصد

، ازروز سی ویکم الی چهل وپنجم-٢
.پنجاه فیصد

مسوفصل 
احکام متفرقه

تعداد اعضای فامیل
:انزدهمپۀ ماد

تعداد اعضای فامیل به اساس بیان نامـه  
بـا  گردد،که توسط کارکن ارایه می

م ایـن  چهـار مادۀ )٥(نظرداشت جزء
.گـردد مقرره تعیـین وتثبیـت مـی   

ــاه اداره در ـ هرگ ــداد اعضـ ای تع
فامیل وی مشکوک باشد،مکلف است

مراجـع  به مالحظۀ تذکره ویا تصـدیق  
تعداد آنها اطمینان حاصـل  ، ازرسمی
.نماید

پرداخت کرایه برای اعضای فامیل 
:مادۀ شانزدهم

اعضای فامیل کارکنی که جهـت  ) ١(
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چې نويلپارهدندې دبوختېدورسميد

اویا دشويتقاعد ته سوقیامقرر، تبدیل
وه شوي خهله دندېقانون په حکم

پـورې  دي، ددندې یا هستونې ترایه
.دکرایې مستحق ديیوازې

هغه کارکوونکی چې په ممنوعه سیمه ) ۲(
 کې توظیف شوی دی او د خپلې کورن

دهغه د ،غي له انه سره نشي و الی
کورن غي تر هغه ایه پـورې چـې   

دکرایـې  ،کارکوونکی یې معرفي کوي
که چېرې دکـارکوونکي  . مستحق دي

دکورن غوته په ممنوعه سیمه کـې د  
  ژوند شرایط چمتو شي، د هغه دکـورن
غي ترهغه ایـه پـورې چـې هلتـه     
کارکوونکی دنده ترسره کـوي، هـم   

. دکرایې مستحق ري
ـ او ج، سفریېد شخص دکرایې ب ې

هخر ورک
:اوولسمه ماده

داتیاپربنس، هغه شخص چې د ادارې 
فر وکي، دهغـه  له هېواده بهر رسمًا س

ب خر ددې مقررې ېکرایه، سفریه او ج

اشغال وظیفۀ رسمی که جدیدًا مقررشده 
یا تبدیل یا به تقاعد سوق ویا به حکـم  
قانون ازوظیفه منفصل گردیده است،الی 
محل وظیفه یا زیست وی صرف مستحق 

. کرایه می باشند
کارکنی کـه درمنطقـۀ ممنوعـه    ) ٢(

توظیف گردیده واعضای فامیل را باخود 
ــل  ــای فامی ــی تواند،اعض ــرده نم ب

لی کـه کـارکن معرفـی    وی الی مح
.باشـند نماید، مستحق کرایه مـی می

هرگاه شرایط زندگی بـرای اعضـای   
ــۀ ممنوعــه  ــل کــارکن درمنطق فامی

ــا گــردد، ــل وی مهی اعضــای فامی
الی محلی که کارکن درآنجـا ایفـای   

نیزمسـتحق کرایـه   ،نمایدوظیفه می
.گردندمی

وجیب خرج هسفریکرایه،پرداخت
شخص
:دهمفمادۀ ه

، به خارج شخصی که بنابرضرورت اداره
سفریه و، کرایهرسمًا سفرنماید،کشور

ب خرج وی با نظرداشت جـداول  جی
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کـې  په پاملهداوندو منضمه جدولونو

و شوري له ــوزیراننیولوسره اکل او د
.منظور وروسته ورکول کېي

غو دد کورنکارکوونکيد متوفي
سفریه

:اتلسمه ماده
کورن غـي د د کارکوونکيمتوفيد

پورې اولېدېدوهغوی هستونای ته تر
ت کې، هغه مؤظف چـې  په صورد اتیا

سفریې مستحق کرایې او هغوی لېدوي، 
.يد
یاپای ته رسېدلسفر فسخد

:هنولسمه ماد
بنسـ سفر دینوعلتونو پرکه چېرې

خه نېېاکلېلهيېدسفر مودهفسخ یا
کـوونکی  پای ته ورسېي، سفر ،دمخه

وجوه یا د يوـتل شـسیمکلف دی، اخ
ب خر اضافي مبلغ ېجکرایې، سفریې او
ددولت د وارداتورسمًاله احوالوسره سم

اونـدې  لپـاره، تحویلولوحساب ته د
.وسپاريادارې ته،

منضمۀ این مقرره تعیین وبعد ازمربوط
منظوری شـورای وزیـران پرداختـه    

.شودمی
سفریۀ اعضـای فامیـل کـارکن    

متوفی 
:دهمهجۀماد

به اعضای فامیل کارکن متوفی الی انتقال
، محل اقامت شان ودرصورت ضرورت

دهـد، مؤظفی که آنها را انتقال مـی 
ــتحق ــه ومسـ ــفریه کرایـ سـ

.می باشند
فسخ یا ختم سفر 

:نزدهممادۀ 
هرگاه سفر بنابرعللی فسخ یـا مـدت   

تعیین شـده، خاتمـه   سفرقبل ازمیعاد
ــد ــت، ،یاب ــف اس ــفرکننده مکل س

،جوه اخذ شده یا مبلغ اضافی کرایـه و
والـجیب خرج را حسب احسفریه یا

ــل  ــمًاجهت تحوی ــه واردات رس ب
، تســلیم دولــت، بــه ادارۀ مربــوط

.نماید
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دباقیدار وضع کول

:هشلمه ماد
کوونکی، له دولتـي  فرـسه چېرېـک

ــدار ــه باقی ــایې اداروخ ــري ی ول
پیسې پوراخیستی وي، د باقیدار او پور

ب خـر  ېدهغه له سفریې، کرایې یا ج
داچـې  خه نه وضـع کېـي، خـو   

.سفرکوونکی پدې هکله موافقه وکي
د کارکوونکي او الرود شـخص  

لتونه
:هیوویشتمه ماد

یا شخص لتونه چې د هغه کارکوونکي
مېلمانه او یـا دحکومت په موافقه بهرني

د رسمي سفرونو په وخـت متخصصین،
کوي، د ـتیاـملکې بدرقه، الروونه یا 

دلوماوېـي سندونو له مخـاصول
وروسـته،  منظـور لهدرجې اعطا آمر

يمجراءکې.
سفرکوونکي مکلفیتد

:هدوه ویشتمه ماد
سفرکوونکی مکلف له هېواده بهرته) ١(

قـانون، مقـررات،   دکوربه هېواددی،

وضع باقیداری
:مادۀ بیستم

ادارات دولتـی  از،هرگاه سـفركننده 
باقیداری داشته یا قرضه اخـذ نمـوده   

،پول باقیداری یا قرضه از کرایهباشد،
سفریه یا جیـب خـرج  وی وضـع    

مگراینکه سفرکننده درمورد گردد، نمی
.نمایدهمؤافق

ــارف  ــخص  مص ــارکن وش ک
رهنما 

:میکمادۀ بیست و
كه مهمانان ی شخصیاكاركن مصارف 

، به موافقـۀ  ویا متخصصین خارجی را
، حین سفرهای رسمی  پذيرائیحکومت،

، نمايـد رهنمائی یـا همراهـی  مـی   
منظوری ازبه رویت اسناد اصولی بعد

ــر اعطــای درجــه  ءاول، مجــراآم
. گرددمی

مکلفیت سفر كننده
:مدوبیست ومادۀ 

نده بــه خــارج کشــورســفرکن) ١(
فرهنگ ومکلف است، قانون، مقررات،
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او مذهبي ارزتونه په نور مليفرهن او 

په وخت کې نېاستود ،پام کې ونیسي
ملي اسالمي اونوروهېواد فرهن اود

کې نیولوسره دخپل له په پامخصوصیاتو
ان، اوندې ادارې او دولت حیثیت او 

.وساتيوقار،
تْادیبي موارد

:هدرویشتمه ماد
ددې ،وونکیــفر کـسرېــکه چې

مې مادې حکم په پام ـویشتمقررې ددوه
پـه  له احوالو سره سـم کې ونه نیسي،

ول تْادیبې يالندې:
د پرورام له پای ته رسـېدوخه  -۱

.دمخه هېواد ته اجباري راستنول
رسمي سفرونوته نه معرفي وروستیو-۲

.کول
.درجد درغلیود سوانحوپه دفترکې-۳
.)د کارکوونکي لپاره(

د کارکوونکي مینه
:هلېریشتمه ماد

سفریه یا کرایه،سفرکوونکي تهکه چېرې
وي، خولـه  يورکل شـو ب خرېج

ــایر ــی وس ــای مل ــذهبی ارزش ه م
، حیثیت وکشورمیزبان را رعایت نموده

ادارۀ مربوط ودولت وقار شخص خود و
را با نظـر داشـت فرهنـگ وسـایر     

کشـور در  ملیسالمی وخصوصیات ا
. حفظ نماید،اثنای اقامت

موارد تأدیبی
:مسومادۀ بیست و

ــفرکننده ــاه س ــادۀ ،هرگ ــم م حک
ایـن مقـرره را رعایـت    بیست ودوم

وال ذیـًال تأدیـب   ـننماید، حسب اح
:گرددمی
عودت اجباری به کشورقبل از ختم -١

.پروگرام 
عدم معرفی به سفر هـای رسـمی   -٢

.بعدی 
برای (.دفتر سوانحدر درج تخطی-٣

.)کارکن
فوت کارکن

:مادۀ بیست وچهارم
بـه  ،سفریه یا جیب خرج هرگاه کرایه،

اما قبـل از شده باشد،دیهأسفركننده ت
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یاحرکت واندې فوت شي،کرایه، سفریه

پـه هغـه  مستردېي اويېب خرېج
صورت کې چې د الرې په اودو کـې  

.مجرای وديشي، دفوت
د جنازې د حمل اونقل لتونه

:هپنه ویشتمه ماد
درېیمه ماده کـې ددرج  مقررې پهددې
اونقـل اشخاصو د جنازې د حملشوو

لتونه چې ددندې د ترسره کولو پـه  
په هېوادکې دننه د هغه په اهوخت کې یا

اونـدې ادارې  شـي، د فوتاو یا بهر
.ورکول کېيلخوا،

نه درج شوي هېوادونه
:هشپویشتمه ماد

چې ددې مقررې په منضمههغه هېوادونه
ندي درج شـوي، د سـفر   جدولونوکې

ب خر ېکرایې، سفریې او جپهکوونکي
هېوادونواونيوپورې اوندې چارې، د

او  مطابق سنجش،وجوهود تثبیت شوو
.ورکول کېي

سفریه یـا  ،حرکت فوت نماید، کرایه
که درصورتیجیب خرج وی مسترد و

در عرض راه فوت نماید، قابل مجرایی 
.می باشد

مصارف حمل ونقل جنازه
:مادۀ بیست وپنجم

ونقل جنـازۀ اشـخاص   مصارف حمل 
این مقرره که حـین  مندرج مادۀ سوم

اجرای وظیفه یـا بـه ارتبـاط آن در   
از داخل یا خارج کشورفوت نماینـد، 

ــوط  ــرف ادارۀ مرب ــه ،ط پرداخت
.شودمی

کشورهای درج نشده
:مادۀ بیست وششم

ای که درج جداول منضمۀ این کشوره
مربـوط بـه   امور،نگردیده اندمقرره 

، کرایه، سفریه وجیب خرج سـفرکننده 
مطابق وجوه تثبیت شدۀ کشورهای

ــوار، ــنجش وهمج ــه س پرداخت
.شودمی



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣

سفریۀ خارجی)١(شمارهضمیمۀ

انفاذ
:همادشتمهیواووه
لهې ـکدهیرــجرسميپهمقررهدغه
سرهدوېنافذاوپهنافذهوروستهدوېخپر

) ۶۶۹(پـه  نېې۱۵/۴/۱۳۶۷د،ېـي
ده رسمي جریده کې خپـره شـوې  

کال۱۳۸۲داومقررهیېاوسفریېکرا
او)۸۵۴(پهکال ۱۳۸۴د،)۸۱۷(په
ېدوکیجررسميو) ۹۶۵(په۱۳۸۷د

نوراومیضمااوالتیتعدشويخپاره
.يېکلملغي،یېحکمونهریمغا

انفاذ
:مادۀ بیست وهفتم

این مقرره بعد ازنشردرجریدۀ رسمی نافذ 
وبا انفاذ آن ،مقررۀ  کرایـه وسـفریه   

) ٦٦٩(منتشرۀ جریدۀ رسمی شـماره  
ــؤرخ  ــدیالت  ١٥/٤/١٣٦٧م وتع

وضمایم آن منتشرۀ  جرایـد رسـمی   
)٨٥٤(،١٣٨٢سـال  ) ٨١٧(شماره

و١٣٨٧سـال  ) ٩٦٥(و١٣٨٤سال
ــی     ــایر، ملغ ــام مغ ــایر احک س

.شودپنداشته می

کتگوری کشورهای مختلف به اسـاس  
کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی و سایر اشخاصشمارهسطح زندگی و قیمت ها

مقدار سفریه به دالر
امریکایی

جاپان
٣٢٥.هردو مجلسخارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،دگرجنرال، ٢

والی ها وشاروال کابل  
٣٠٠

٢٧٥.بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل های والیات٣
٢٦٠.  بست دوم، اعضای مجالس شاروالی های والیات  و بریدجنرال ٤
بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسوالیها ، واعضای مجالس ٥

.شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و جگرن

٢٤٠

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  برید مالن ٦
.تیم های ورزشیاعضای ووساتنمنان 

٢٢٠

٢٠٠بست های هفتم وهشتم،و سربازان٧
اسلوادور، اکوادور،،ارجنتاین، استرالیا

ــه ــتان،   ،اوروگوئ ــا، انگلس امریک
برازیـل،   بولووی،باهاما،بارابرادوس،

توالو،، پئروپورتوریکو،پانامه، پاراگوئه ،
دومینیکـا،  یکا،  چیلـی،  ئجاماتونگا،

غربـی، سـلیمان   سامووایدومینیکن،
سنت وینست، سنت لوسیا،،)سالومون(

کوسـتاریکا، کانادا، فیجی،سورینام،
گواتیمـاال،  گرانادا، کولمبیا،  کیوبا، 

الیبریا،  ،)پابوا(گینه نوگریباس،گویان،
وانوواتو، نیکاراگوا، ناؤرو،مکسیکو، 

.هندوراسوونزویال، هایتی

٢٦٠.هردو مجلسو  هیئت اداریخارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی١

مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،دگرجنرال، ٢
والی ها وشاروال کابل  

٢٤٠

٢٢٠.بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل های والیات٣
٢٠٨.  بست دوم، اعضای مجالس شاروالی های والیات  و بریدجنرال ٤
بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسوالیها ، واعضای مجالس ٥

.شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و جگرن

١٩٢

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  برید مالن ٦
.اعضای تیم های ورزشیووساتنمنان 

١٧٦

١٦٠و سربازان بست های هفتم وهشتم٧



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣

:گرددطورذیل محاسبه میبرای کارکنا ن،)٢- ١(درصورت عدم تعدیل رتب به سیستم خدمات ملکی ،سفریه وجیب خرج مندرج ضمایم شماره: نوت
. یمعادل بست اول خدمات ملکرتبه،فوقبرای کارکنان  مافوق و- ١
.ملکیبرای کارکنان رتبه اول ودوم معادل بست دوم خدمات- ٢
.برای کارکنان رتبه سوم و چهارم معادل بست خدمات ملکی- ٣
. برای کارکنان رتبه پنجم و ششم، معادل بست چهارم خدمات ملکی- ٤
.برای کارکنان رتبه هفتم و هشتم، معادل بست پنجم معادل بست پنجم خدمات ملکی- ٥
. برای کارکنان رتبه نهم و دهم، معادل بست ششم خدمات ملکی- ٦
. برای کارکنان درجه های فوق،  اوق و دوم معادل بست هفتم خدمات ملکی- ٧
.معادل بست هشتم خدمات ملکی) به شمول درجه نهم(برای کارکنان درجه های سوم الی نهم - ٨

کتگوری کشورهای مختلف به اساس سطح 
قیمت هازندگی و 

کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی و سایر اشخاصشماره
مقدار سفریه به دالر 

امریکایی

،سپانیا، اطـریش ،البانیـا، ایتالیـا   اآندورا،
ایرلند،آیسلند، بلجیم، پرتگال،  جرمنـی، 

دنمارک،روسیه، زیالندجدیـد،  سـویدن،  
کوریـای جنـوبی   قبرس،سویس،  فرانسه،

.ندلهاویونانواتیکانناروی، 

سای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداریؤخارج رتبه، ر١
.هردو مجلس

٢٢٧

،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرالمافوق وفوق رتبه،٢
.دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  

٢١٠

بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل ٣
.های والیات

١٩٢

بست دوم، اعضای مجالس شـاروالی هـای والیـات  و    ٤
.  بریدجنرال 

١٨٢

بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسـوالیها ،  ٥
واعضای مجالس شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و 

.جگرن

١٦٨

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید مـن ،دوهـم   ٦
.تیم های ورزشیاعضای وبریدمن  برید مالن وساتنمنان 

١٥٤

١٤٠بست های هفتم وهشتم،و سربازان٧

ارمنســتان، اســتونیا ،اوکــراین آذربایجان،
بلغاریا،بوسینا،  بیالروس، پولند، ترکیه، چک، 

صربیا، سن مارینو،رومانیا ، سلواک،  سلوانیا،
لتوانیـا، ویا، تفنلند،قزاقستان ،کرواسی،  ال

مالـت، مولـداویا،   لیتوئنی،لوکزامبورگ،

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

١٩٥

،سترجنرالمافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،٢
.دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  

١٨٠

بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل ٣
.های والیات

١٦٥



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
بست دوم، اعضای مجالس شـاروالی هـای والیـات  و    ٤.یهنگرومقدونیهموناکو، 

.  بریدجنرال 
١٥٦

بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسـوالیها ،  ٥
واعضای مجالس شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و 

.جگرن

١٤٤

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید مـن ،دوهـم   ۶
.اعضای تیم های ورزشیوبریدمن  برید مالن وساتنمنان 

١٣٢

١٢٠و سربازان بست های هفتم وهشتم٧

کتگوری کشورهای مختلف به اساس سطح 
زندگی و قیمت ها

کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی و سایر اشخاصشماره
دالر مقدار سفریه به
امریکایی

اردن،  ازبکستان، اسرائیل، الجزایر، امارات 
ایران، بحـرین، متحدۀ عربی ، اندونیزیا،

ــتان،برما، ــان، پاکس ــه دیش،بوت بنگل
تایوان، ترکمنسـتان ،  تایلند،تاجکستان،

سنگال، سنگاپور،تونس، چین،  سریالنکا،
سودان،  سوریه، عراق، عربستان سعودی، 

قرغیزستان، قطـر،   ن،فلسطیعمان، فلپین،
کمبوجیا، کوریـای شـمالی، کویـت،    

ف، گرجستان ، لبنان،  الووس ، لیبیا، مالدی
ال،  ـنیپمالزیا، مراکش، مصر، مغلستان،

.یمنوویتنام،هندوستان

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

١٧٥

ملـی، مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسـین شـورای   ٢
.دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  ،سترجنرال

١٦٢

ـ  بست اول،اعضای شو٣ رال وـراهای والیتـی، تورنجن
.ل های والیاتشاروا

١٤٨

بست دوم، اعضای مجالس شاروالی هـای والیـات  و   ٤
.  بریدجنرال 

١٤٠

بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسوالیها ، ٥
شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن واعضای مجالس 

.و جگرن

١٣٤

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهـم  ٦
.اعضای تیم های ورزشیوبریدمن  برید مالن وساتنمنان 

١٢٣

١١٣بست های هفتم وهشتم،و سربازان٧
ــتونی، ــای افریقای جنوبی،اریتره،اس افریق

، بروندیانگوال،ایتوپیا، مرکزی، انتیگواف،
تانزانیا،فاسو،بورکینابرونئی،بنین،  بوتسوانا،
ــاکو،  ــداد توب ــرقی، توگو،ترینی تیمورش

روندا، چاد، دارالسالم،جیوتی،جامائیکا، 
ــا، زیمبابوی،سائوتوما،ســاحل  زائیر،زامبی

، ومالیعاج،سرالئون ،سائوتوما، سوایزلند،س
کامرون، سیشل، صحرای باختری، فیجی،

ــا،  ــورکانگو،کنی ــپ ورد، کوم ، کی

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

١٤٣

مجلسـین شـورای ملـی،   مافوق وفوق رتبه،اعضای٢
دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  ،سترجنرال

١٣٢

ـ ٣ رال  وـبست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجن
.ل های والیاتشاروا

١٢١

بست دوم، اعضای مجالس شاروالی هـای والیـات  و   ٤
.  بریدجنرال 

١١٠

١٠٥بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسوالیها ، ٥



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣

جیب خرج)٢(ضمیمۀ شماره

.گرددطورذیل محاسبه میبرای کارکنا ن،)٢و١(درصورت عدم تعدیل رتب به سیستم خدمات ملکی ،سفریه وجیب خرج مندرج ضمایم شماره: نوت
. یمعادل بست اول خدمات ملکرتبه، برای کارکنان  مافوق وفوق - ١
.برای کارکنان رتبه اول ودوم معادل بست دوم خدمات ملکی- ٢
.خدمات ملکیسومبرای کارکنان رتبه سوم و چهارم معادل بست- ٣

گینه گینۀ استوائی، ،اگینگابون،گامبیا، گانا، 
مـالی، لوسـتو، مـاالوی،   بیساو،الیبریا، 

،موزامبیـق موریس موریتانیا، مدغاسکر،
.یوگنداونایجریانامیبیا،مونتینگرو،

های ولسوالی ودگروال، دگرمن واعضای مجالس شاروالی
.نرو جگ

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهـم  ٦
.اعضای تیم های ورزشیوبریدمن  برید مالن وساتنمنان 

٩٦

٨٨و سربازان بست های هفتم وهشتم٧

کتگوری کشورهای مختلف به اساس 
زندگی و قیمت هاسطح 

کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی و سایر اشخاصشماره
مقدار جیب خرج به 

دالرامریکایی

جاپان
٨٧.هردو مجلسخارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
دگرجنرال، والی مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،٢

ها وشاروال کابل  
٧٧

٧٠.بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال وشاروال های والیات٣
٦٣.  بست دوم، اعضای مجالس شاروالی های والیات  و بریدجنرال ٤
بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسوالیها ، واعضای مجـالس  ٥

.ودگروال، دگرمن و جگرنشاروالیهای ولسوالی 

٥٤

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  برید مـالن  ٦
.اعضای تیم های ورزشی ووساتنمنان 

٤٩

٤٢بست های هفتم وهشتم،و سربازان٧
ــترالیاا ــاین، اس ــلوادور، ،رجنت اس

امریکــا،،اوروگوئــهاکــوادور،
باهامـا، بـارابرادوس، انگلستان،  

برازیل،  پانامه، پاراگوئـه ، بولووی،
تونگـا، توالـو، ، پورتوریکو،پئرو

دومینیکا، دومینیکن،یکا،  چیلی، ئجاما
،)سالومون(سامووای غربی، سلیمان 

سنت وینست، سورینام، سنت لوسیا،
کولمبیا،  کوستاریکا،کانادا، فیجی،
گویـان، گواتیماال، گرانادا، کیوبا، 

الیبریـا،  ،)پـابوا (گریباس،گینه نـو 
وانوواتو، نیکاراگوا، ناؤرو،مکسیکو، 

.هندوراسوونزویال، هایتی

٨٢.هردو مجلسخارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١

دگرجنرال، والی مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،٢
.ها وشاروال کابل  

٧٢

٦٦.والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل های والیاتبست اول،اعضای شوراهای ٣
٥٩.  بست دوم، اعضای مجالس شاروالی های والیات  و بریدجنرال ٤
بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا های ولسوالیها ، واعضای مجـالس  ٥

.شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و جگرن

٥٢

دوهم بریدمن  برید مـالن  من ،بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید ۶
.اعضای تیم های ورزشیووساتنمنان 

٤٦

٣٩بست های هفتم وهشتم،و سربازان ٧



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
. برای کارکنان رتبه پنجم و ششم، معادل بست چهارم خدمات ملکی- ٤
.پنجم خدمات ملکیبرای کارکنان رتبه هفتم و هشتم، معادل بست - ٥
. برای کارکنان رتبه نهم و دهم، معادل بست ششم خدمات ملکی- ٦
. برای کارکنان درجه های فوق،  اوق و دوم معادل بست هفتم خدمات ملکی- ٧
.معادل بست هشتم خدمات ملکی) به شمول درجه نهم(برای کارکنان درجه های سوم الی نهم - ٨

کتگوری کشورهای مختلف به اساس 
کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی و سایر اشخاصشمارهسطح زندگی و قیمت ها

مقدار جیب خرج به دالر 
امریکایی

،اسپانیا، اطریش ،البانیا، ایتالیاآندورا،
ـ   گال،  ـایرلند،آیسلند، بلجـیم، پرت

جرمنی،دنمارک،روسیه، زیالندجدید،  
کوریای قبرس،سویدن،سویس،  فرانسه،

.ندلهاویونانواتیکانجنوبی  ناروی، 

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

٧٠

مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،٢
.دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  

٦١

بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل ٣
.های والیات

٥٦

بست دوم، اعضای مجالس شـاروالی هـای والیـات  و    ٤
.  بریدجنرال 

٥٠

بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا هـای ولسـوالیها ،   ٥
واعضای مجالس شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و 

.جگرن

٤٥

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  ٦
.اعضای تیم های ورزشیوبرید مالن وساتنمنان 

٣٩

٣٣بست های هفتم وهشتم،و سربازان٧
ارمنستان، استونیا ،اوکراین آذربایجان،

بلغاریا،بوسینا،  بیالروس، پولند، ترکیه، 
سن چک، رومانیا ، سلواک،  سلوانیا،

صربیا، فنلند،قزاقستان ،کرواسی،  مارینو،
،لیتـوئنی لوکزامبورگ،لتوانیا،ویا، تال

ومقدونیـه موناکو، مالت، مولداویا، 
.یهنگر

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

٥٧

مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،٢
.کابل  دگرجنرال، والی ها وشاروال

٥٠

بست اول،اعضای شوراهای والیتی، تورنجنرال  وشاروا ل ٣
.های والیات

٤٦

بست دوم، اعضای مجالس شـاروالی هـای والیـات  و    ٤
.  بریدجنرال 

٤١

بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا هـای ولسـوالیها ،   ٥
واعضای مجالس شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و 

.جگرن

٣٦

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  ۶
.اعضای تیم های ورزشیوبرید مالن وساتنمنان 

٣٢

٢٧بست های هفتم وهشتم،و سربازان ٧



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣

کتگوری کشورهای مختلف به اساس 
سطح زندگی و قیمت ها

اشخاصکارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی و سایر شماره
مقدار جیب خرج به 

دالر امریکایی

اردن،  ازبکستان، اسـرائیل، الجزایـر،   
امارات متحدۀ عربی ، انـدونیزیا،ایران،  

ــان،  برما،بحرین، ــه دیش،بوتـ بنگلـ
پاکستان،تاجکســــتان،تایلند،تایوان، 
ترکمنستان ، تونس، چین،  سـریالنکا، 

سنگال، سودان،  سوریه، عراق، سنگاپور،
ــعودی،  ــتان سـ ــان، عربسـ عمـ

قرغیزستان، قطر،  کمبوجیا، فلسطین،فلپین،
کوریای شمالی، کویت، گرجستان ، لبنان،  
الووس ، لیبیا، مالدیف، مالزیا، مراکش، 
مصر، مغلستان،  نیپال،  ویتنام،هندوستان

.یمنو

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

٥٠

رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،مافوق وفوق ٢
.دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  

٤٤

ل های راهای والیتی، تورنجنرال  وشاروابست اول،اعضای شو٣
.والیات

٤٠

بست دوم، اعضای مجـالس شـاروالی هـای والیـات  و     ٤
.  بریدجنرال 

٣٦

، بست های سوم وچهارم ،اعضای شورا هـای ولسـوالیها  ٥
واعضای مجالس شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و 

.جگرن

٣٢

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  ٦
.اعضای تیم های ورزشیوبرید مالن وساتنمنان 

٢٨

٢٤بست های هفتم وهشتم،و سربازان٧

افریقـای  افریقای جنوبی،اریتره،استونی،
، انگوال،ایتوپیا، بروندیمرکزی، انتیگواف،

ــوانا،  ــی،بنین،  بوتسـ بورکینابرونئـ
ــو، ــاکو،  تانزانیا،فاس ــداد توب ترینی

چاد، جیوتی،تیمورشرقی، جامائیکا، توگو،
ــالم، ــا،  دارالس ــدا، زائیر،زامبی رون

زمبابوی،سائوتوما،ساحل عاج،سرالئون ،
ـ  ، سیشـل،  ومالیسائوتوما، سوایزلند،س

کـامرون،  صحرای بـاختری، فیجـی،  
ــا،  ــپ ورد، کانگو،کنی ــور، کی کوم

گینۀ اسـتوائی،  گینه،گابون،گامبیا، گانا، 
مالی،لوستو، ماالوی، گینه بیساو،الیبریا، 

موزامبیق ،موریس موریتانیا، مدغاسکر،
.یوگنداونایجریانامیبیا،مونتینگرو،

خارج رتبه، رؤسای مجلسین شورای ملی  و  هیئت اداری١
.هردو مجلس

٤٥

مافوق وفوق رتبه،اعضای مجلسین شورای ملی،سترجنرال ،٢
.دگرجنرال، والی ها وشاروال کابل  

٣٩

ل های راهای والیتی، تورنجنرال  وشاروابست اول،اعضای شو٣
.والیات

٣٦

بست دوم، اعضای مجـالس شـاروالی هـای والیـات  و     ٤
.  بریدجنرال 

٣٢

شورا هـای ولسـوالیها ،   بست های سوم وچهارم ،اعضای ٥
واعضای مجالس شاروالیهای ولسوالی ودگروال، دگرمن و 

.جگرن

٢٨

بست های پنجم وششم ،تورن ،لمری برید من ،دوهم بریدمن  ٦
.برید مالن وساتنمنان اعضای تیم های ورزشی

٢٥

٢١بست های هفتم وهشتم،و سربازان ٧



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣

أسیس او ثبت د ت)جمعيتونو(د ولنو 
د په هكله،د انفاذول د مقررېد 

افغانستان اسالمي جمهوريت د 
وزيرانو شوري

مصوبه
)١١:(ه
۱۹/٣/١٣٩٣: نېه

:لوم ماده
سيس اوثبت د ول مقرره چې أد ولنو د ت

د افغانستان اسالمي جمهوريت د وزيرانو 
نېې په غونـه  ۱۹/٣/١٣٩٣شوري د 

مادو كـې  ) ۱۸(فصلونو او ) ۳(كې په 
. تصويب شوې ده ، منظوروم

:دوه يمه ماده
دغه مصوبه له مقررې سـره يواى،پـه   
رسمي جريده كې د خپرېدو له نېې خه 

.                 نافذېي
حامد كرزى

ئیسدافغانستان اسالمي جمهوريت ر

ۀمصوب
وزيران جمهورى اسالمى شورای

افغانستان
سيس و أدر مورد  انفاذ مقررۀ طرز ت

ثبت جمعيت ها
)١١: (شماره
١٩/٣/١٣٩٣:تاریخ 

:ۀ اولماد
ررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها را مق

١٩/٣/١٣٩٣که در جلسـۀ مـؤرخ   
شورای وزیـران جمهـوری اسـالمی    

ماده ) ١٨(فصل و)٣(افغانستان به داخل 
.، منظور می دارم تصویب گردیده است

: دوممادۀ
ایـن مصـوبه همراه بـا مقـرره ، از   
تاریخ نشر در جریـدۀ رسـمی نافـذ    

.می گردد
حامد كرزى

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

الف 



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
فهرست مندرجات 

ۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت هامقرر
فصل اول 

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

٢٦.......................................................مبنی:مادۀ اول
٢٦......................................................اهداف:مادۀ دوم
٢٦......................................................نظارت:مادۀ سوم

٢٧...................................تنظیم امور مربوط به ثبت: مادۀ چهارم
٢٧..............................................نام اختصاری:                مادۀ پنجم 

فصل دوم
طرز ثبت جمعیت

٢٨..............................طرز ارایۀ درخواست و اسناد:                مادۀ ششم
٢٩............................................شرایط مؤسسان:               مادۀ هفتم

٢٩.........................................بررسی درخواست:               مادۀ هشتم
٣٠....................................صدور جوازنامۀ فعالیت:               مادۀ نهم
٣٢...................................................رد اسناد:               مادۀ دهم

٣٣......................................حق مراجعه به محکمه :             مادۀ یازدهم

ب



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
فصل سوم

احکام نهایی
٣٣..............................................مطالبۀ معلومات:مادۀ دوازدهم
٣٤..............................اطالع از اخذ کمک های مالی:            مادۀ سیزدهم

٣٥.............................................تعدیل اساسنامه:           مادۀ چهاردهم
٣٥.............................فعالیت جمعیت تحت نام جدید:             مادۀ پانزدهم

٣٦.............................................حذف نام جعیت:      مادۀ شانزدهم
٣٦............. ...............منع ریاست در سایر جمعیت ها:              مادۀ هفدهم
٣٧.................................................تاریخ انفاذ:       مادۀ هجدهم

ج



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
تْاسیس او ثبت د) جمعیتونو(د ولنو 

د ول مقرره
لومی فصل

عمومي حکمونه
مبني

:لوم ماده
دیارلسـمې  دغه مقرره د ولنو د قانون د 

فقره کې د درج شوي حکم ) ۲(مادې په 
.له مخې، وضع شوې ده

موخې
:دوه یمه ماده

:ددې مقررې موخې عبارت دي له
د ولنو د تْاسیس او ثبـت پـه ول   -۱

.پورې د اوندو چارو تنظیمول
د ولنو په ثبـت پـورې د اونـدو    -۲

سندونو ېل او د فعالیت د جوازلیـک  
.صادرول

په فعالیـت کـې د روتیـا    د ولنو-٣
.تْامینول

مقررۀ طرز تأسیس وثبت
جمعیت ها
فصل اول

احکام عمومی
مبنی
:اولمادۀ 

این مقرره به تأسی از حکم مندرج فقرۀ 
جمعیت ها ونـیزدهم قانـمادۀ س) ٢(

. وضع گردیده است
اهداف 

:مادۀ دوم
:اهداف این مقرره عبارت است از

تنظیم امور مربوط به طرز تأسـیس  -١
.وثبت جمعیت ها

وط بـه  ـربـاد مـاسنیبـررس-٢
وازنامۀ فعالیــت ـت وصدورجـــثبــ

.جمعیت ها
ــ-٣ ــت  أت ــفافیت در فعالی مین ش

.جمعیت ها



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
ارنه

:درېیمه ماده
د عدلیې وزارت د هېواد په کچه د ولنو 
فعالیت د ولنو د قانون، ددې مقررې اود 
اوندې ولنې داساسنامې له حکمونو سره 
د هغوی د مطابقت لـه نظـره، ارنـه    

.کوي
اوندو چارو تنظیمولپورې دپه ثبت

:لورمه ماده
انسجام، ېنې او د ولنو او سیاسـي  د 

د تْاسیس ېوندونو د ثبت اداره، د ولن
غوتنلیک او اساسـنامه د افغانسـتان د   
اساسي قانون، د ولنو د قانون له حکمونو 
او ددې مقررې له حکمونو سره د هغوی 

او پـه ثبـت   د مطابقت له نظره، ېي 
د فعالیـت د  پورې اونـدې چـارې او  

.تنظیمويیېجوازلیک صادرول
لن نوم

:پنمه ماده
د انسجام، ېنې او د ولنو او سیاسـي  
وندونو د ثبت اداره، لدې وروسته پدې 
مقرره کې د انسجام د ادارې پـه نامـه   

نظارت
: مادۀ سوم

عدلیه فعالیت جمعیت هـا را از  وزارت 
بـا احکـام قـانون    هـا مطابقت آننظر

، ایـن مقـرره و اساسـنامۀ    جمعیت ها
جمعیت مربوط درسطح کشور نظـارت  

.می نماید
ه ثبتـربوط بـور مـتنظیم ام

:مادۀ چهارم
جمعیت ها ادارۀ انسجام ، بررسی وثبت 

واحزاب سیاسی درخواسـت تأسـیس   
ت ـواساسنامۀ جمعیت را از نظر مطابق

افغانسـتان،  آن با احکام قانون اساسـی 
قانون جمعیت ها واحکام ایـن مقـرره   

ثبته ـبربوطـمورـررسی و امـب
فعالیت آن را تنظـیم  نامۀصدورجوازو

.می نماید
نام اختصاری

:مادۀ پنجم
ها بررسی وثبت جمعیتادارۀ انسجام، 

ــن   ــد درای ــی منبع ــزاب سیاس واح
ـ  ام ادارۀ انســجام یــاد ـقرره بنـــم



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
.یادېي

دوه یم فصل
ثبت ولجمعیت دد

واندې ددونو ـد غوتنلیک او سن
ولوکول

:شپمه ماده
غوتونکی، خپل غوتنلیک د ولنې ) ۱(

له اساسنامې سره یوای عدلیې وزارت ته 
.واندې کوي

فقره كـې درج  ) ۱(دې مادې په د) ۲(
واسطه سسانوپهؤغوتنلیک،دهغومشوی

چې له لسوتنو خه ل نه وي السـلیک  
.کېي

مکلـف دی،دـولنې د   غوتونكى )۳(
مدیره هیئت اودمالي چـارود  سسانو،ؤم
پـه دقیـق   )شهرت(لینو پېژندلوي ئوسم

ول په جالجدولونوکې درج اودهغوی د 
نان داود ولنې کاپله تابعیت دتذکرو

دانسجام ادارې يواىله تشریح سره یې
دجدولونو نمونه له دې ته واندې کي،

.سره ضمیمه ده

.می گردد
فصل دوم

جمعیتطرزثبت
ــ ـــط ــت ـرز ارائ ۀ درخواس

اسنادو
: مادۀ ششم

ت خویش را ــدرخواس،متقاضی) ١(
همراه با اساسنامۀ جمعیـت بـه وزارت   

. عدلیه ارائه می نماید
) ١(فـقره منـدرج واست ـدرخ) ٢(

ـ ـتایـن مـاده ه ـوسط مؤسسان ک
فر نباشند امضـاء مـی   ـکمتر از ده ن

.گردد
مکلف اسـت، شـهرت   متقاضی) ٣(

مؤسسان ، هیئت مدیره ومسئولین امور 
ـ   ـ ور دقیـمالی جمعیـت را ط ق ــ

مراه بـا  ـدرج وههـداگاندرجداول ج
ذکره های تابعیت آنها ونشـان  ـتنقل

بـه  با تشـریح آن  را تـوام ت ـجمعی
ـ ، ام ارائه نمایـد ـادارۀ انسج مونۀ ـن

.می باشدـداول به ضمیمهج



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
سسانو شرایطؤد م

:اوومه ماده
نوسسان د الندې شـرطو ؤد ولنې م) ۱(

:لرونکي دي
.د افغانستان د تابعیت لرل-۱
.کلنی سن بشپول) ۱۸(د -۲
.په جنایت نه محکومیت-۳
د واکمنې محکمې په ُحکم له مدني -۴

.حقوقو خه نه محرومیت
ــه ده، ددې ) ۲( ــجام اداره مکلف د انس

درج شوو ) ۴او۳(فقرې په ) ۱(مادې د 
جزونو مواردو کې معلومات، له اونـدو  

.خه ترالسه کيمراجعو
د غوتنلیک ېل

:اتمه ماده
ــتنلیک او ) ۱( ــت غو ــولنې د ثب  د

اساسنامه یې ددې مقررې د شپمې مادې
فقره کې له درج شووسندونو سره ) ۳(په 

یوای د انسجام د ادارې په واسطه ېل 
.کېي

ــررې د ) ۲( ــجام اداره، ددې مق د انس
حکمونو له په پام کـې نیولـو سـره، د    

شرایط مؤسسان
:مادۀ هفتم

دارای شـرایط  مؤسسان جمعیت )  ١(
:ذیل می باشند

.داشتن تا بعیت افغانستان -١
.سالگی)١٨(اکمال سن -٢
.عدم محکومیت به جنایت-٣
ـ -۴ ه عدم محرومیت ازحقوق مدنی ب

.حکم محکمۀ ذیصالح
ــت،  ) ٢( ــف اس ــجام مکل ادارۀ انس

) ٤و٣(معلومات درموارد مندرج اجزای 
این ماده را از مراجع ذیـربط  ) ١(فقره 

.حاصل نماید
بررسی درخواست

:مادۀ هشتم
درخواست ثبت جمعیت و اساسنامۀ ) ١(

رۀـفقدرجـمناد ـمراه با اسنـآن ه
ـ ـم) ٣( ـ ـادۀ ش مقـرره  ـنشم ای

ورد بررسیـام مـط ادارۀ انسجـتوس
.قرارمی گیرد

ادارۀ انسجام با رعایت احکام ایـن  ) ٢(
ـ ـمق واست، ـرره از تاریخ ارائه درخ
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خه غو ېاندې کولو له نېتنلیک د و

) ۱۵(د منلو یا ردولو په هکلـه یـې د   
.ورو مودې په تر کې تصمیم نیسي

د فعالیت د جوازلیک صادرول
:نهمه ماده

د انسجام اداره، ددې مقررې د اتمې ) ۱(
فقـره کـې د درج شـوو    ) ٢(مادې په 

) ۱۵(سندونو له ېنې وروسـته، تـر   
.ثبتويورو مودې پورې ولنه 

د انسجام اداره له ثبت وروسته، پدې ) ۲(
شرایطو و ولنې مقرره کې د درج شوو

ته، د دریـو کلونـو مـودې لپـاره د     
لس زره افغانیو په بدل کې د ) ۱۰۰۰۰(

عدلیې وزیر پـه السـلیک، د فعالیـت    
.جوازلیک صادروي

فقره کـې درج  ) ۲(ددې مادې په ) ۳(
شوی د فعالیت جوازلیـک، د اعتبـار د  

) ۳۰(مودې له پای ته رسېدو خه یـې  
پنه زره افغانیو ) ۵۰۰۰(ورې دمخه د 

په بدل کې هر درې کاله وروسته نـوی  
.کېي

فقره کـې درج  ) ۳(ددې مادې په ) ۴(

ـ ورد قبول یـا ـدرم اللـرد آن درخ
ـــدت ــاذ ) ١٥(م ــمیم اتخ روز تص
.می نماید

صدورجواز نامۀ فعالیت
:مادۀ نهم

ادارۀ انسجام بعد از بررسی اسـناد  ) ١(
م این مقرره ، تشهمادۀ ) ٢(ۀمندرج فقر

میروز جمعیت را ثبت) ١٥(مدت الی
.نماید

ام بعد از ثبـت ، بـه   ـادارۀ انسج) ٢(
ت واجد شرایط منـدرج ایـن   ـجمعی

مقرره، جوازنامۀ فعالیت را به امضـای  
ده ) ١٠٠٠٠(وزیرعدلیه دربدل مبلغ 

هزار افغانی برای مدت سه سال صـادر  
. می نماید

ۀ فعالیـت منـدرج   ـامـوازنـج) ٣(
روز قبـل  ) ٣٠(ماده ن ـای) ٢(ۀقرـف

ـ ـدت اعتـم مـازخت دل ـبارآن درب
نج هـزار افغـانی   ـپ) ٥٠٠٠(لغ ـمب
د تجدیـد مـی   ـال بعـه سـرسـه

.گردد
درج فقـرۀ  ـوازنامۀ فعالیت منـج) ٤(
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شوي د فعالیت جوازلیک، په هغْه صورت 
کې نوی کېي چې ولنه د ولنو د قانون، 
ددې مقررې او نورو نافذو تقنیني سندونو 

نه د خپل فعالیت په بهیر کې نقض حکمو
.کي نه وي

که چېرې د فعالیت جوازلیک، ددې ) ۵(
فقره کـې د درج شـوې  ) ۳(مادې په 

مودې له تېرېدو وروسته، د دریو میاشتو 
مودې په تر کې نوی نشي، ولنـه پـه   
نوموې فقره کې د درج شوي مبلغ پـر  

دوه زره او ) ۲۵۰۰(ورکې سربېره، د 
انیو پر ورکې هم مکلفـه  پنه سوه افغ

.ده
که چېرې د فعالیت جوازلیک، ددې ) ۶(

فقره کې د درج شوې مودې ) ۳(مادې په 
له تېرېدو وروسته، د شپو میاشتو مودې 
په تر کې نوی نشي، د ولنې نوم د ثبت 

.کېي) حذف(له دفتر خه لېرې 
که چېرې ولنه د ثبت له دفتر خه د ) ۷(

و وروسته، د فعالیت خپل نوم له لېرې کېد
د دوام غوتونکې شي، مکلفه ده د ولنو 
د قــانون او ددې مقــررې د حکمونــو 
مطابق، د بیا ثبت غوـتنلیک عـدلیې   

اده درصورتی تجدیـد مـی   ـاین م) ٣(
ـ   کام  قـانون  ـگردد که جمعیـت اح

جمعیت ها،این مقرره وسایراسناد تقنینی 
فعالیت خویش نقـض  در جریان نافذ را

.نکرده باشد
ـ ـوازنـاه جـهرگ) ٥( ت ـامۀ فعالی

فقـرۀ  بعد از سپری شدن مدت مندرج 
مـدت سـه   دراین مـاده،  ) ٣(

ت عـالوه بـر  يجمعماه تجدید نشـود، 
، تادیۀ مبلغ منـدرج فقــرۀ مـذکور  

) ٢٥٠٠(مکلف بـه پـرداخـت مبلغ 
ــز ــانی نی ـــد افغ دوهـزاروپنـجص

.می باشد
هر گاه جوازنامۀ فعالیـت بعـد از   ) ٦(

ایـن  ) ٣(سپری شدن مدت مندرج فقرۀ 
، درخالل مدت شش مـاه تجدیـد   ماده

نشود، نام جمعیت ازدفترثبت حذف می 
.گردد

حذف نـام  هر گاه جمعیت بعد از ) ٧(
خواهـان ادامـۀ   خویش از دفتر ثبت،

فعالیت گردد، مکلف اسـت طــبق   
قرره ، احـکام قا نون جمعیت ها واین م

درخواست ثبت مجـدد را بـه وزارت   
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.وزارت ته واندې کي

کــه چېــرې د ــولنې د فعالیــت ) ۸(
جوازلیک ورک شي، په یـو د ـولیزو   
رسـنیو کـې لـه اعـالن وروسـته، د      

کې د لس زره افغانیو په بدل) ۱۰۰۰۰(
ولنې د فعالیت د جوازلیک مثني د پـاتې  

.مودې لپاره ورکول کېي
د انسجام اداره، پدې ماده کې درج ) ۹(

ترالسه شوي مبالغ، د دولت د وارداتو په 
.حساب کې بانک ته تحویلوي

د سندونو ردول
:لسمه ماده

دانسجام اداره کوالی شـي،واندې  ) ۱(
ستلو شوي سندونه د فعالیت د جواز د اخی

په اه، په الندې حاالتوکې د نیمتیاوو 
:دلېرې کولو په غرض رد کي

د ولنو د قانون له حکمونو سـره د  -۱
.ولنې د موخو، نه مطابقت

د ولنې د نوم له موخو او دندو سره -۲
.نه تناسب

یو له ثبت شوو ولنو سره د ولنې د -۳
).مشابهت(نوم ورته والی 

.عدلیه ارائه نماید
هرگاه جوازنامۀ فعالیـت جمعیـت   ) ٨(

مفقود گردد، بعد از اعالن دریکـی از  
مثنای جـواز نامـۀ   رسانه های همگانی

) ١٠٠٠٠(فعالیت جمعیت دربدل مبلغ 
برای مدت باقی مانـده  ده هزار افغانی 
.اعطاء می گردد

مبالغ تحصیل شـدۀ  ادارۀ انسجام ) ٩(
مندرج این ماده را به حسـاب واردات  

.دولت تحویل بانک می نماید
رد اسناد
:مادۀ دهم

، اسـناد واندی تـسجام مـادارۀ ان) ١(
مبنی بر اخذ جواز فعالیـت  ارائه شده را 

رفـع نـواقص رد   درحاالت ذیل غرض 
:نماید

عدم مطابقت اهداف جمعیـت بـا   -١
.احکام قانون جمعیت ها

عدم تناسب نام جمعیت با اهداف و -٢
.وظایف آن

مشابهت نام جمعیت بـا یکـی از   -٣
.جمعیت های ثبت شده
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منضمه جدولونو نـه  ددې مقررې د -۴

.ترتیب او دقیق کول
غوتنلیک ورکوونکی مکلـف دی،  ) ۲(

فقره کې درج شـوي  ) ۱(ددې مادې په 
) ۱۵(سندونه، د رد له نېې خه یـې، د  

ورو مودې په تر کـې اصـالح او د   
انسجام ادارې ته یې واندې کي، پرتـه  

.لدې غوتنلیک رد شوی ل کېي
محکمې ته د مراجعې حق

:یوولسمه ماده
که چېرې د ـولنې د تْاسـیس اوثبـت    
غوتنلیک رد شـي، د انسـجام اداره   

رد دلیلونه یې په لیکلي ول مکلفه ده،د
ــر   ــه خب ــوونکي ت ــتنلیک ورک غو

دنه قناعت پـه صـورت کـې،    .ورکي
غوتنلیک ورکوونکی کوالی شي خپـل  
اعتراض واکمنې محکمې تـه وانـدې   

.کي

عدم ترتیب وخانه پری دقیق جداول -٤
.منضمۀ این مقرره

کلف است ـواست دهنده مـدرخ) ٢(
این مـاده را از  ) ١(اسناد مندرج فقره 

ـ ـتاریخ ردآن، درخ ) ١٥(دت ـالل م
ام ارائـه  ـانسجروز اصالح وبه ادارۀ 

ـ ـماید، درغـن واست رد ـیر آن درخ
.داشته می شودـده پنــش

حق مراجعه به محکمه
:مادۀ یازدهم

هرگاه درخواست تأ سیس وثبت جمعیت 
رد گردد، ادارۀ انسجام مکلف اسـت،  
ــه  ــی  ب ــور کتب ــل رد آن  را ط دالی

درصورت . درخواست دهنده اطالع دهد
ده می ـواست دهنـعدم قناعت ، درخ

ود را بــه ـراض خـــواند اعتـــتــ
ـــمح ـــ ـــکمۀ ذی دیم ـصالح تق

.دـمایـن
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درېیم فصل

کمونهوروستني ح
د معلوماتو غوتل

:دوولسمه ماده
، پخپله یا كوالى شيد انسجام اداره ) ۱(

 ،ولنو پـه هكلـه   د شکایت پربنس د
خـه  لينوسـئو مالندې معلومات لـه  

:وغواي
.د تمویل سرچینې-۱
۲-منقولې او نا منقولې شتمن.
.عواید او لتونه-۳
.ترسره شوي فعالیتونه-۴
.فعالیت ولئولينودمسد-۵
دي،غوـتل  د ولنومسئولين مكلف ) ٢(

شوي معلومات په اکل شوې موده کې په 
ره توه کتبًا د انسجام ادارې ته واندې 

.کي
دمالي مرستو له اخیستلو خه خبرتیا

:دیارلسمه ماده
دي، د بهرنيو د ولنومسئولين مكلف )۱(
سسو او ولنو د مالي او تخنیکي مرستو ؤم

له اخیستلو خه دمخه، له موضوع خه 

فصل سوم
احکام نهایی

مطالبۀ معلومات
:مادۀ دوازدهم

به تصـمیم  ، می تواندادارۀ انسجام ) ١(
خود یا به اساس شکایت ، معلومات آتی 

لين مطالبه مسئودر مورد جمعيت ها ازرا 
:نماید

.منابع تمویل-١
.وغیر منقولدارایی منقول-٢
.عواید ومصارف-٣
.فعالیت های انجام شده-٤
.مسئولینطرزفعالیت-٥
جمعیت ها مکلـف انـد،   مسئولین ) ٢(

معلومات مطالبه شده را درمیعاد تعیـین   
شده طورشفاف کتبًا به ادارۀ انسـجام  

.ارائه نمایند
ای مالی ـاطالع از اخذکمک ه

:مادۀ سیزدهم
مکلف اند، قبل جمعیت ها مسئولین ) ١(

خنیکـی  از اخذ کمک هـای مـالی وت  
، از مؤسسات وجمعیت هـای خـارجی  
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.وزارت ته خبر ورکيعدلیې 

مادې دي،ددېدولنومسئولين مكلف )۲(
فقره کې د درج شوو مرستو لـه  ) ۱(په 

رنـوالي  ول او اندازې، د لولو له 
بهرن مرسـته کـوونکې  داويې خه 

ولنې له نوم خه هم عـدلیې  یاسسې ؤم
.وزارت ته خبر ورکي
د اساسنامې تعدیلول

:وارلسمه ماده
اوندې،دلين مكلف ديسئودولنو م) ۱(

اساسنامې دتعدیلولو په صـورت کې،لـه   
ورومـودې  ) ۱۰(تعدیل خه وروسته د

په تر کې،هغه دولنې دعمومي مجمع یا 
نورو واکمنو مراجعو د تصمیم د ولنې د 

یوای دانسـجام ادارې  یوه کاپ سرهله
.ته واندې کي

ــه ده، ددې ) ۲( ــجام اداره مکلف د انس
فقره کې درج شوی تعـدیل  ) ۱(مادې په 

په اوند دفتر کې ثبت کي، پدې شرط 
چې د قوانینو او ددې مقررې د حکمونو 

.مغایر نه وي

.موضوع به وزارت عدلیه اطالع دهند
ـا مکلف اند، جمعیت همسئولین ) ٢(
مندرجـای هـدازۀ کمک وع وانـناز

نحوۀ مصرف آن واین ماده ،) ١(فقره 
نام مؤسسه یا جمعیت خارجی کمـک  

ـ  ه اطـالع  کننده را نیز به وزارت عدلی
.دهند

تعدیل اساسنامه
:مادۀچهاردهم

، انـد مکلـف  هاجمعیتمسئولین ) ١(
مربـوط  درصورت تعـدیل اساسـنامۀ   

ــدر ــدت اللـخ ــد) ١٠(م روز بع
از تعدیل، آن را تـوام بـا یـک نقـل     
تصــمیم مجمــع عمــومی یــا ســایر 

بـه را ا صالحیت جمعیت ـع بـمراج
.دـایـمـه نــانسجام ارائادارۀ 

سجام مکلف است، تعدیل ـانادارۀ) ٢(
ایــن مــاده را در) ١(منــدرج فقــره 

دفتر مربوط ثبت نماید، مشروط براینکه 
مغایر احکـام قـوانین وایـن مقـرره     

.نباشد
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الندې د ولنې فعالیتوم تر نوي ن

:پنلسمه ماده
د ثبـت شـوې ـولنې    که چېرې) ۱(
سسان، د ولنې د نوم یا موخو د بدلولو ؤم

غوتونکي وي، مکلف دي، د عمـومي  
له ولنې د نورو واكمنو مراجعویاد مجمع

تصویب وروسته د نوموي تصویب یـوه  
له نوې اساسنامې سـره د انسـجام   کاپ

.ادارې ته واندې کي
د انسجام اداره د ولنو د قـانون او  ) ۲(

ررې د حکمونو مطابق، د فعالیت ددې مق
ــدې د   ــوم الن ــوي ن ــک ترن جوازلی

لس زره افغانیو په بدل کـې  )۱۰۰۰۰(
.ورکوي

د ولنې د نوم لېرې کول
:شپاسمه ماده

د ولنې نوم په الندې حاالتو کې د ثبت له 
:دفتر خه لېرې کېي

په هغْه صورت کـې چـې ولنـه د    -۱
اوندې اساسنامې مطابق، د عمومي مجمع 
یا د هغو د نورو اوندو واکمنو مراجعو د 

خپل فعالیـت پـای تـه    ،تصمیم پربنس

جدید ام ـفعالیت جمعیت تحت ن
:مادۀ پانزدهم

هرگاه مؤسسان جمعیت ثبت شـده  )١(
یا اهـداف جمعیـت   خواهان تغییر نام

از تصویب مجمع ،بعدباشند، مکلف اند 
يا ساير مراجع بـا صـالحيت   عمومی

یک نقل تصویب مذکور را بـا  جمعيت 
اساسنامۀ جدید آن به ادارۀ انسجام ارائه 

.نمایند
ادارۀ انسجام مطابق احکام قـانون  ) ٢(

جمعیت ها واین مقرره جوازنامۀ فعالیت 
مبلـغ  را تحت نـام جدیـد دربـدل   

ده هــزار افغــانی اعطــاء ) ١٠٠٠٠(
.نمایدی م

حذف نام جمعیت
: مادۀ شانزدهم

ثبـت  نام جمعیت درحاالت ذیل ازدفتر
:ی گرددثب حذف محذف م

ـ درصورتی-١ ت مطـابق  ـکه جمعی
وط به اساس تصمیم ـربـمۀ ماساسـنااساسنااساسن

ـ  عــموم عممـجمجمع عموم رمراجعـی یـا سای
ـ بوط آن به فعالیـت  ذیصالح مرذیصالح مر ویش خ
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.ورسوي

په هغه صورت کـې چـې د ـولنې    -۲
فعالیت د واکمنـې محکمـې د حکـم    

 يوېشومنع پربنس.
) ۶(ددې مقررې د نهمې مادې پـه  -۳

.فقره کې په درج شوي حالت کې
ولنو کې د ریاست منع کېدلپه نورو

:مادهاوولسمه 
رئیس نشي کوالی، د دنـدې د  د ولنې 

تصد په وخت کې، په نورو ولنو کې د 
.رئیس په توه دنده ترسره کي

د انفاذ نېه
:اتلسمه ماده

خپرېدو دمقرره په رسمي جريده كې دغه
.له نېې خه نافذېي

.دهدخاتمه خویخاتمه 
درصورتی که فعالیت جمعیت بـه  -٢

قرار محکمۀ ذیصالح ممنوع اساس حکم 
.شده باشدداده

مادۀ نهـم   ) ٦(درحالت مندرج فقره-٣
.رهنهم این مقراین مقر

ع ریاست درسایر جمعیت هاـمن
:مادۀ هفدهم

تصدی درزمان رئیس جمعیت نمی تواند، 
حیـث  بـه  هاجمعیت سایر دروظیفه، 

.درئیس ایفای وظیفه نمای
تاريخ انفاذ 

:ماده هجدهم
اين مقرره از تاريخ نشر در جريدۀ رسمى 

.نافذ مى گردد
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)(سسین ؤمشھرت جدول )      ١(ضمیمھ شماره 

.ترتیب وصحت است ) (                قرار شرح فوق جدول موسسین 

)(                          جدول شھر ت مسئولین مالی 

شمار
شھرته

وظیفھ در جمعیت

عمر

جلد نمبرتذکره
صفحھ      ثبت

صدور
محل 

صیل
درجھ  تح

وظیفھ دولتی

سابقھ  کار

صلی
سکونت ا

سکونت فعلی

مقر جمعیت

شماره 
تیلفون

ضاء
محل ام

مالحظات اسم
ولد 

ولدیت 

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠



)١١٣٨(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٥/٣/١٣٩٣
.ترتیب وصحت است) (      وق جدول مسئولین مالی قرار شرح ف

.ترتیب وصحت است) (      وق جدول مسئولین مالی قرار شرح ف

شماره

وظیفھ  در شھرت
جمعیت

عمر

نمبرتذکره
ت         

صفحھ      ثب
جلد      

صدور
محل 

صیل
درجھ  تح

وظیفھ
دولتی

سابقھ  کار

صلی
سکونت ا

سکونت فعلی

مقر
شماره جمعیت

تیلفون

ضاء
محل ام

مالحظات اسم

ولد

ولدیت

١

٢

٣

٤

٥
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)(                                 شھرت ھئیت مدیره جدول

شماره
شھرت

وظیفه  درجمعیت

عمر

نمبرتذکره
جلد      صفحه        ثبت

محل صدور

درجه  تحصیل

وظیفه دولتی

سابقه  کار

سکونت اصلی

سکونت فعلی

مقر جمعیت

شماره تیلفون

محل امضاء

مالحظات اسم

ولد

ولدیت

١

٢

٣

٤

٥

.ترتیب وصحت است ) (         شھرت ھئیت مدیره قرار شرح فوق جدول 
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:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

برای متعلمین و محصلین با ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰برای کتاب فروشی ها با 

ــور  ــارج از کش ــائی ) ۲۰۰:           (خ ــر امریک دال
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