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د نفوسو د احوالو د ثبتولو د قانون 
تعدیل د توشېح په  مادود ځینو 

هکله د افغانستان اسالمي 
 رئیس جمهوریت د 
 فرمان

 (۹۶۱ګڼه: )
 ۹۳۱۶/ ۹۱/ ۲نېټه: 

 لومړۍ ماده:
( ۹۶( مااد  د ) ۶۶د اساسي قانون د )

فقر  د حکم له مخې، د نفوسو د احوالو 
د  د ثبتولو د قانون د ځینو مادو تعدیل چې

ملي شوري د مجلسینو د ګډ پاالوي د  
( ګڼااې ۲۱۲نېټااې ) ۹۳۱۶/ ۱/ ۲۲

( مادو په دننه کې 1مصوبې پر بنسټ، د )
 شوی دی، توشېح کوم. فیصله

 دوه یمه ماده:
دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ او د 
ملي شوري د مجلسینو د ګډ پالوي لاه  
فیصلې او د یاد شوي تعدیل له متن سره یو 

 ، په رسمي جریده کې خپور شي.ځای د 
 حمد اشرف غنيم

 رئیس د افغانستان اسالمي جمهوریت

 فرمان 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 درمورد توشیح تعدیل 
برخی از مواد قانون ثبت احوال 

 نفوس
 (۹۶۱) :شماره
 ۲/۹۱/۹۳۱۶ :تاریخ
 اول: ۀماد

( ۶۶( مادۀ )۹۶به تأسی از حکم فقرۀ)
قانون اساسی، تعدیل برخی از مواد قانون 
ثبت احوال نفوس را که به اساس فیصلۀ 

 ۲۲/۱/۹۳۱۶( مارر   ۲۱۲شماره)
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی باه  

( ماده فیصله گردیده اسات،  1داخل )
 دارم.توشیح می
 مادۀ دوم:

و همراه  این فرمان از تاریخ توشیح نافذ
 با فیصلۀ هیئات مخاتلط مجلساین    
شورای ملی و متن تعدیل متاذکره، در  

 جریدۀ رسمی نشر گردد.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
 ملي شوري 

د نفوسو د احوالو د ثبتولو قانون د 
 ځینو مادو د تعدیل په هکله د 

 د ګډ پالوي  مجلسینوي شوري د لم
 فیصله

 (۲۱۲ګڼه: )
 ۹۳۱۶/ ۱/ ۲۲نېټه: 

د   داساسي قانون د سلمې ماد افغانستان 
د  يشور، دملي ېله مخدرج شوي حکم 

اتو غړیو څخه جوړ شوي  ،له اتو مجلسینو
ګډ پالوي د نفوسو د احوالو د ثبتولاو  

تعدیل په هکلاه د  قانون د ځینو مادو د 
جمهوریت د جمهاور   يمافغانستان اسال

( ۲۶۳نېټې ) ۹۳۱۱/ ۹۲/ ۹۶درئیس 
 کې په دننه  ( مادو۳) دګڼه تقنیني فرمان 

 نېټې په غونډه کاې  ۹۳۱۶/ ۱/ ۲۲د 
 فیصله کړ.

 رئیس د ګډ پالوي 
 ر محمد فیصل سمیعټاکډ

 مرستیال ګډ پالوي  د
 عبدالحی آخندزاده

 جمهوری اسالمی افغانستاندولت 
 شورای ملی
 فیصله 

مجلسین شورای ملی  هیئت مختلط
درمورد تعدیل برخی مواد قانون 

 ثبت احوال نفوس
 (۲۱۲): هشمار
 ۲۲/۱/۹۳۱۶ :تاریخ

صدم قانون  ۀتأسی از حکم مندرج ماده ب
 هیئات مخاتلط    ،اساسی افغانساتان 

شورای ملی مرکب از هشت، هشت نفر 
از اعضای هر مجلس شورای ملی فرمان 

( ماارر  ۲۶۳) تقنیناای شااماره 
 هوریاس جماارئی ۹۶/۹۲/۹۳۱۱

 اسالمی افغانساتان در ماورد تعادیل    
 وال ااحا  برخی مواد قاانون ثبات  

( ماده در جلساۀ  1نفوس را بداخل )
 فیصله نمود. ۲۲/۱/۹۳۱۶مرر  

 رئیس هیئت مختلط
 داکتر محمد فیصل سمیع 

 معاون هیئت مختلط                                                                                            
                                                                                   عبدالحی آخند زاده
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د نفوسو د احوالو د ثبتولو د قانون 
 د ځینو مادو تعدیل

 لومړۍ ماده: 
( ۹۹۲۱نېټې په  ) ۹۳۱۳/ ۱/ ۵۲د 

ګڼ  رسمي جریده کې خپور شهو  د  
نفوسو د احوالو د ثبتولهو د قهانون   

پ  النهدې  دې  ېڅلورم  او شپږم  ماد
 توګ  تعدیل شي:

 کې مرجعنتطبیق کوو
 څلورم  ماده: -۹
 د ثبتولههو  ( د نفوسههو د احوالههو۹)

  کچه  اداره، د هېهواد په      مرکز
 د نفوسو د احوالو د ثبه  مرجهع او   
 ددې قههانون د حکمونههو د تطبیههق 

 ل  ده.وؤمس
( پدې قانون کې د درج شوو موخو ۵)
 د نفوسو د احوالهو  پ  منظور،  تحققد 

د دولتي خپلواک اداره   مرکزد ثبتولو 
تشکیل او بودجې لرونکې، ددې قانون 

 سره سم فعالی  کو . ل  حکمونو
 

 

عدیل برخی مواد قانون ثب  ت 
 احوال نفوس

 اول:  ۀماد
انون ثب  ههقمواد چهارم وششم 

شرۀ جریدۀ همنت وسهنف والههاح
رخ ؤم (2211) ارهههشمرسمی 

ل هاًل تعدیهههذیهه 21/9/2191
 ردد:هگ

 مرجع تطبیق کننده
 مادۀ چهارم: -2
وال هثب  احه مرکزی  ۀ( ادار2)

وال هنفوس ب  حیث مرجع ثب  اح
نفههوس در سههطو کشههور بههوده 

 ل تطبیق احکام این قهانون  ؤوومس
 می باشد.

قق اهداف مندرج ( ب  منظور تح2)
ثبه   مرکهزی   ۀاین قهانون، ادار 

وال نفههوس دارای تشههکیل هاحهه
مستقل دولتی طبق احکهام   ۀوبودج

 این قانون فعالی  می نماید.
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 د تابعی  د تذکرې محتویات 
 شپږم  ماده: -2
(  د تابعی  تذکره د الندې محتویاتو ۹)

 لرونکې ده:  
د افغانستان ملي نښان د تابعی  د  -۹

تذکرې د مخ پ  منځنۍ برخ  کې ځای 
لر  او ور الندې د تابعی  د تهذکرې  

ده او پ  ښي لور  کې  ېګڼ  لیکل شو
ب سره )د افغانستان  اسالمي یې پ  ترتی
د نفوسو د احوالو د ثبتولو  جمهوری ،

او د تابعیه  تهذکره(   داره ا  مرکز
کیڼ لور  ت  یې پ  ترتیهب  عبارتون  او

 سره ) جمهوری اسالمی افغانسهتان، 
وال نفهوس  هثب  احه مرکزی  ۀادار
عبارتون  لیکل شهو   تذکرۀ تابعی ( و

 د . 
د تابعی  د تذکرې پ  ښي لهور    -۵

کې د هېواد پ  رسهمي ببهو النهدې    
 عبارتون  لیکل شو  د :

 نوم / نام )تخلص(.   -
 د پالر نوم/ نام پدر. -
 د نیک  نوم/ نام پدرکالن. -

 محتویات تذکرۀ تابعی  
 مادۀ ششم: -2
( تذکرۀ تابعی  حاوی محتویات ۹)

 ذیل می باشد: 
نشان ملی افغانستان در وسه    -۹

شهت  و  روی تذکرۀ تابعی  قرار دا
تح  آن شمارۀ تذكرۀ تابعي  تحرير 
گرديده اس  و ب  طرف راس  آن 

افغانسهتان   ارات )دهترتيب عبهبال
د نفوسهو د  اسالمی جمهوریه ،  

 داو ادارهمرکهزی  احوالو د ثبتولو 
تابعی  تذکره( وب  طرف چه  آن  
بالترتيب عبارات )جمهوری اسالمی 

ثبهه  مرکههزی ادارۀ افغانسههتان، 
ذکرۀ تابعیه (  و تاحهوال نفوس 

 تحریر گردیده اس .
تابعیه     ب  طرف راس  تذکرۀ -۵

ب  زبان های رسمی کشور عبهارات  
 ذیل تحریر گردیده اس :

 نام)تخلص(.نوم/  - 
 دپالر نوم/نام پدر.  -
 کالن.پدرنام د نیک  نوم/  -
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 د زېږېدنې نېټ / تاریخ تولد. -
کې   ڼ لورپ  کی ېدتابعی  دتذکر -1
 تونه   ببو الندې عبار يرسم پ واد ېده

 :لیکل شو  د 
 ولد.د زېږېدنې ځای/ محل ت -
 ستوګنځی/ سکون  فعلی.ااوسنی  -
 ستوګنځی/ سکون  اصلی.ااصلي  -
ې پ  ترتیب الند ېدتابعی  دتذکر -1

 لیکل شو  د . تون عبار ېسره الند
 مل           قوم        دین 
د تابعی  د تذکرې پ  کیڼ لور   -1

 کې د هېواد د تبع  عکس ځای لر .
د تابعی  د تذکرې تر شا پ  منځنۍ  -6

برخ  کې پ  انګلیسهي ببه  النهدې    
 عبارت:

Islamic Republic of Afghanistan/ 

National Identity card  ښي لور  ت  یې
اخیستونکي شخص عکس ت   د تذکرې

ورت  انځور )تصویر( او د شهخص د  
تذکرې د تعداد ګڼ  ځای لر  او تهر  
هغو الندې پ  ترتیب سره پ  انګلیسي 

 بب  الندې عبارتون :
 

 نېټ / تاریخ تولد. نېد زېږېد -
ب  طرف چ  آن تذکرۀ تابعی   -1

کشور عبارات  میهب  زبان های رس
 :گردیده اس  رذیل تحری

 .د زېږېدنې ځاى/ محل تولد -
 سکون  فعلی.ستوګنځی/ااوسنی  -
 ستوګنځى/ سكون  اصلى.ااصلي  -
تابعی  بالترتیب  ۀدر ذیل تذکر -1

 ریر گردیده اس :هعبارات ذیل تح
 مل          قوم        دین 
ب  طرف چ  تذکرۀ تابعیه    -1

 رد.عکس تبع  کشور قرار دا
در عقب تذکرۀ تابعی  در وس   -6

 آن بهه  زبههان انیلیسههی عبههارت 
 ذیل:

Islamic Republic of Afghanistan/ 

National Identity card   ب  طهرف
 راس  آن تصویرشب  عکس شخص
تذکره گیرنده وشماره تعداد تذکره 
شخص قهراردارد ودر تحه  آن   
 بالترتیههب بهه  زبههان انیلیسههی 

 :عبارات
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ID Number:                         

Name/SURNAME:           

Date of Birth:                     

Place of Birth:                         

Gender:                               

Date of Issue:  

Nationality: 

پ  ښي لور  کې  ېلیکل شو  او د هغ
یسي بب   د هېواد پ  رسمي ببو او انګل

 signatureاء/ هک/ امضه) السلی
 نېټه / تهاریخ صهدور(     صادرېدود 

او کیڼ لور    عبارتون  لیکل شو  د
 ت  یې الکترونیکهي زېرمه  ) چه (    
 ځای لهر  چهې ددې قهانون په      
 دوه یمهه  ګڼهه  هههمیم  فههورم   
کې درج شو  محرم معلومهات او د  
 دهېواد د اتباعو نور شخصي معلومات، 

شو  چې  پ  ځایکې ځای پ  دنن  هغْ  
د الکترونیکي ماشهینونو له  الرې، د   

 لوستلو وړ د . 
( د تابعی  د تذکرې نمونه ، ددې  ۵)

 ( ګڼ  همیم  کې ده. ۹قانون پ  )
 دوه یم  ماده:

نېټههې پهه    ۹۳۱۳/ ۱/ ۵۲د ( 2)
( ګڼ  رسمي جریده کې خپور ۹۹۲۱)

ID Number:                           

Name/SURNAME: 

Date of Birth:                                                                                             

Place of Birth 

Gender:                                           

Date of Issue:                             

Nationality:                      

   تحریر و ب  طرف راسه  آن به  
زبان های رسمههی کشههور و  

انیلیسههی عبهههارات  زبهههان
  Signature)السهلیک/ امضاء/

د صدور نېټ / تاريخ صدور( تحریر 
گردیده اس  و ب  طرف چه  آن  
ذخیرۀ الکترونیکی )چ ( قرارداشت  
ک  معلومات محرم وسایر معلومات 

اتباع کشور، مندرج فهورم  شخصی 
همیمۀ شمارۀ دوم این قانون بداخل 
 آن جابجا گردیهده که  ازطریهق    
ماشین ههای الکترونیکهی، قابهل    

 خوانش می باشد.
همیمۀ درنمونۀ تذکرۀ تابعی ،  (2)

 باشد.  انون می( این ق۹شماره )
 مادۀ دوم:

 2( در عنوان فصل دوم، جهزء  2)
( مادۀ هفهتم،  2) ۀم، فقرجمادۀ پن
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د  ولهو د نفوسو د احوالهو د ثبت   شو
 ېعنوان، دپنځمپ  یم فصل دوه  د قانون
( 2)پ   ، د اوومي مادېءجز 2 پ ې ماد
 ( فقهره او  1)دشلمې مادې په   ، فقره
( فقرو 6وا 1، 1پ  )ې مادې ویشتمیو د
د نفوسو د احوالو د ثبتولو او د دې  ېک

ۍ بهرنیانو د هوی  د چهارو د بررسه  
تولو بدنفوسو داحوالو دث مرکز  اداره

 .شي تعدیل هادار  زمرکپ  
نېټههې پهه    2191/ 9/ 21د  (2)
( ګڼ  رسمي جریده کې خپور ۹۹۲۱)

  ولهو شو  د نفوسو د احوالهو د ثبت 
شپږدېرشهم ،   یو دېرشم ،پ   د قانون
کهې   ودېرشم  او ات  دېرشم  ماد اووه

دې د کورنیو چارو وزارت د نفوسو د 
 اداره تعدیل   مرکزاحوالو د ثبتولو پ  

 شي.
 درېیم  ماده:

څخ  نافذ  دغ  تعدیل د توشېو ل  نېټې
 او پ  رسمي جریده کې دې خپور شي.

 21/2/2196سره د نافذېدودهغ  پ  
( ګڼ  رسمي جریده کې ۹۵۲۱ټې پ  )ېن

 ( مهههادۀ بیسهههتم و 1) ۀقههر ف
 ( مههادۀ 6و 1، 1فقههره هههای )

وال هبیس  و یکم قانون ثب  احه 
نفوس منتشرۀ جریدۀ رسمی شهماره  

، 21/9/2191( مههؤرخ 2211)
 وال نفهوس  همرکزی ثب  اح ۀادار

و بررسی امور هوی  خارجیان به   
ادرۀ مرکزی ثب  احوال نفوس تعدیل 

 گردد.
 مههواد سههی و یکههم،    در( 2)

 سههی و هفههتم سههی و ششههم، 
و سی و هشتم قانون ثب  احهوال 

منتشرۀ جریدۀ رسمی شهماره  نفوس 
 21/9/2191رخ ؤ( مهه2211)

  ۀادار وزارت امههور داخلهه  بهه  
مرکزی ثب  احهوال نفوس تعدیل 

 گردد.
 سوم: ۀماد

 ایههن تعههدیل ازتههاریخ توشههیو  
        درجریدۀ رسمی نشهرگردد.  نافذ و

 با انفاذ آن تعدیل برخی مواد قانون
شهماره   ۀثب  احوال نفوس منتشر
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خپور شوی د نفوسو د احوالو د ثبتولو 
   .د قانون د ځینومادو تعدیل ملغي کېږ 

ملغی 2196/ 21/2رخمؤ (2219)
 می گردد.
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 (2همیم  شماره )
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ي ټولیزو رسنیو د تْاسیس د خصوص
او فعالیت د ډول د مقررې په ځینو 
مادو کې د تعدیل او ایزاد د انفاذ 
په هکله د افغانستان اسالمي 

 جمهوریت د رئیس
 حکم  

 (۳۲۲۲) ګڼه:
 ۲۳۱۱/ ۲۲/ ۲۲نېټه: 

 لومړۍ ماده:
 ي ټ  ولیزو رس  نیو د  د خصوص  

 تْاس    یس او فعالی    ت د ډول 
ې تع دیل او  د مقررې په ځینو مادو ک

چې د افغانستان اس المي  طرحه ایزاد 
 ۲۳۱۱/ ۲۱/ ۱جمهوریت د کابینې د

( ۳غونډه ک ې د ) ( ګڼه ۲۱)نېټې په 
، هد ېمادو په دننه کې تص وی  و و  

 منظوروم.
 دوه یمه ماده:
 افغانس  تان اس  المي دغ  ه حک  م د

 یاد جمهوریت دکابینې له مصوبې او د
ایزاد له م ت  س ره    تعدیل او ،ووي

 حکم 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد در درمورد انفاذ 
برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و 

فعالیت رسانه های همگانی 
 خصوصی

                                                               (۳۲۲۲) وماره:  
           ۲۲/۲۲/1936 تاریخ : 

 مادۀ اول:
زاد در برخی از    ای تعدیل وح طر

 فعالیت  ررۀ طرز تأسیس و  مواد مق
که در  را رسانه های همگانی خصوصی

م  خر  ( 16و  ماره )جلس    
کابین  جمهوری اسالمی  6/11/1936

 ( ماده تص وی   9به داخل )افغانستان 
 گردی   ده اس   ت، منظ   ور  

 دارم.می
 مادۀ دوم:

 ای  حکم همراه ب ا مص وب  کابین     
 جمه  وری اس  المی افغانس  تان   

  ،ای  زاد م   کور و م  ت  تع  دیل و
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  دې په رسمي جریده کې خپور یوځای
 وي.

 محمد اورف غني
 افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس د
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در جری   دۀ رس   می ن    ر  
 گردد.

 محمد اورف غنی
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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ي ټولیزو رسنیو د تْاسیس د خصوص
او فعالیت د ډول د مقررې په ځینو 

ې د طرحمادو کې د تعدیل او ایزاد 
د تصوی  په هکله د افغانستان 
 اسالمي جمهوریت د کابینې

 مصوبه
 (۲۱)ګڼه: 
 ۲۳۱۱/ 11/ 6نېټه: 

 ،د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې
ي ټولیزو رسنیو د تْاسیس او د خصوص

فعالیت د ډول د مقررې په ځینو مادو 
 دک  ې د تع  دیل او ای  زاد طرح  ه 

غونډه ( ګڼه ۲۱) نېټې ۲۳۱۱/ ۲۱/ ۱
( مادو په دننه کې تص وی   ۳کې د )
 کړه.

 محمد اورف غني
 ت رئیسد افغانستان اسالمي جمهوری

 
 
 
 
 
 

 مصوب 

 کابین  جمهوری اسالمی افغانستان
 ایزاد در تعدیل و طرحمورد  در

 اد مقررۀ طرز تأسیس وبرخی از مو
فعالیت رسانه های همگانی 

 خصوصی
                                                                                                                                                                     (۲۱) وماره:
           6/11/1936 :تاریخ

 ،بین  جمهوری اسالمی افغانس تان کا
برخی از مواد  ایزاد در طرح تعدیل و

فعالیت رسانه های  مقررۀ طرز تأسیس و
و ماره   جلس ررا د همگانی خصوصی

به داخل  6/11/1936مخر   (۲۱)
 م  ورد تص  وی     رار ( م  اده 9)

 .داد
 محمد اورف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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د خصوصي ټولیزو رسنیو د 
الیت د ډول د تأسیس او فع
کې تعدیل مادو ومقررې په ځین

 او ایزاد
 لومړۍ ماده:

( ګڼه رسمي ۲۲۱۱کال په ) ۲۳۱۱د 
جریده کې خپره و وې د خصوص ي   
ټولیزو رسنیو د تأسیس او فعالی ت د  
ډول د مقررې اوومه ماده دې په الندې 

 مت  سره تعدیل وي:
 ماده:اوومه 

( د دې مقررې په وپږمه ماده ک ې  ۲)
 دغوتر  ،درج ووي اوخاص کولی وي

ې رسنۍ یا بنسټ تأسیس الند ایطوور
 کړي:

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته د  -۲
 لیکلي غوښتنلیک وړاندې کول.

سنۍ او بنسټ لپاره د د انتفاعي ر -۲
 د جواز لرل. پانګې اچونې

ر مدی خولد امتیاز د خاوند او مس -۳
 ب پړ وهرت.

از مواد تعدیل و ایزاد در برخی 
 مقررۀ طرز تأسیس 

و فعالیت رسانه های همگانی 
 خصوصی

 مادۀ اول:
مادۀ هفتم مقررۀ طرزتأسیس و فعالیت  

رسانه های همگانی خصوصی منت رۀ 
( س ال  1136جریدۀ رسمی وماره )

 ب  ه م  ت  ذی  ل تع  دیل   1931
 گردد:

 مادۀ هفتم:
 من  درج م  ادۀ   او  خاص  ( 1)

توانند تحت ورایط میو م ای  مقرره 
 ذیل رس انه ی ا نه اد را تأس یس     

 نمایند:
ب ه وزارت   درخواست کتبی  یارا -1

 اطالعات و فرهنگ.
داوت  جواز سرمایه گ اری برای  -1

 رسانه و نهاد انتفاعی.
وهرت مکمل صاح  امتی از و   -9

 .لخومسمدیر
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 د رسنۍ یا بنسټ نوم. -۱
 د فعالیت ډول. -۵
 د فعالیت ځای. -۱
د فعالیت د جواز د حق االمتیاز د  -۲

 تحویلولو د سند وړاندې کول.  
د اړوندې اساسنامې د نقل وړاندې  -۳

 کول.
د سند  لود بانکي تضمی  د تحویلو -۱

 وړاندې کول.
د ټولیزو رس نیو د   انون ل ه     -۲۱

 سره سم د تمویل سرچینې.حکمونو 
 د پانګې اندازه. -۲۲
، ژبه، د ن راتي محتوي تیراژد  -۲۲

ډول، د چاپ وخت، په چاپي رس نیو  
 کې  طع او صحافت.

په اړوند رسنۍ او بنسټ کې د  -۲۳
معیاري او باکیفیته ماو ی  الالت و او   

 تجهیزاتو لرل.
( د اطالع  اتو او فرهن  ګ وزارت ۲)

فقرې په ( ۲ددې مادې د ) ،مکلف دی
جزء کې درج ووی غوښ تنلیک د   ۲

بررسۍ په غ ر  د ټ ولیزو رس نیو    
 کمېسیون ته وړاندې کړي.

 .  نام رسانه یا نهاد -1
 .نوع فعالیت -1
 .محل فعالیت -6
تیاز جواز سند تحویل حق االم  یارا -7

 فعالیت.
   اساس   نام نق   ل  ی   ارا -8

 .مربوط
 تحوی  ل تض  می  س  ند   ی  ارا -3

  .بانکی
مطابق احکام  انون  ع تمویلابمن -11

 رسانه های همگانی.
  .سرمایه ۀانداز -11
ن وع محت وای    تیراژ، زب ان،  -11

 ن راتی، موعد چاپ،  طع و صحافت
 .در رسانه های چاپی

 هیزاتماوی  الالت و تجاوت  د -19
رس انه و نه اد   در  باکیفیت معیاری

 مربوط.
( وزارت اطالعات و فرهنگ مکلف 1)

فقرۀ  1درخواست مندرج جزء ،است
( ای  ماده را غر  بررس ی ب ه   1)

 هئ  کمیسیون رسانه های همگانی ارا
 نماید.
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 ( فق  رې پ  ه۲( د دې م  ادې د )۳)
جزء کې درج ووی د فعالی ت د   ۲

جواز حق االمتی از پ ه الن دې ډول    
 اخیستل کېږي:

پنځه وی ت  ونه،تلوېزیونسراسري  -۲
 ( افغانۍ.۲۵۱۱۱زره )

یونونه، پنځلس زره سیمه ییز تلویز -۲
 ( افغانۍ.۲۵۱۱۱)
د فلم د ښودلو )سینما( او کېبلي  -۳

( ۲۱۱۱۱وبکو بنس ټ، و ل زره )  
 افغانۍ.

چ اپ   ،راډیو، خپرندویه مخسسه  -۱
خونه )مطبعه( او د تبلیغاتو او اعالناتو 
بنسټ، دوولس زره او پنځ ه س وه   

 ( افغانۍ.۲۲۵۱۱)
 خبر رسونې ،فلم جوړونې مخسسهد -۵

د ژورن الیزم د زده ک ړې    او الژانس
 ( افغانۍ.۲۱۱۱۱بنسټ، لس زره )

ورځپاڼه او دارالترجمه، پنځه زره  -۱
 ( افغانۍ.۵۱۱۱)
( ۱۱۱۱اوونی  زه، ول  ور زره ) -۲

 افغانۍ.
میاوتنۍ، کلنۍ، فرهنګي او هنري  -۳

 ( ح   ق االمتی   از ج   واز  9)
 ( 1فق رۀ )  7فعالیت مندرج ج زء  

 ای    م  اده ط  ور ذی  ل اخ      
 می گردد:

مبل    ، یهای سراس ر تلویزیون  -1
 افغانی. (11111بیست و پنج هزار )

تلویزیون های محلی، مبل  پانزده  -۲
 ( افغانی.۲۵۱۱۱هزار )

 نهاد نم ای  فل م )س ینما( و     -۳
بیست ه زار  مبل  وبکه های کیبلی، 

 .افغانی (11111)
رادیو، مخسس  ن راتی، مطبعه و  -۱

 د اعالن  ات و تبلیغ  ات مبل    نه  ا
 ( 11111هزار و پنجص د )  دوازده
 افغانی.

 ، الژانس خب ر مخسس  فلم سازی -۵
و نهاد الموزش ژورنالیزم، مبل   رسانی

 ( افغانی.11111هزار ) ده
روز نامه ودارالترجمه، مبل  پ نج   -۱

 ( افغانی.1111) هزار
 هفته نام ه، مبل   چه ارهزار    -۲

 ( افغانی.1111)
ماهنامه، سالنامه، نهاد فرهنگی و  -۳
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بنسټ او وې  پاڼه، دوه زره او پنځ ه  
 ( افغانۍ.۲۵۱۱سوه  )

ء جز ۱( فقرې په ۲( ددې مادې د )۱)
کې درج ووی بانکي تضمی  په الندې 

 ډول اخیستل کېږي:
، درې سوه او ونهتلوېزیونسراسري  -۲

 ( ۳۵۱۱۱۱پنځ      و) زره )
 افغانۍ.

سیمه ییز تلوېزیونونه، دوه سوه زره  -۲
 ( افغانۍ.۲۱۱۱۱۱)
کېبلي وبکه، خپرندویه مخسسه او  -۳

د فلم ج وړونې مخسس ه، س ل زره    
 ( افغانۍ.۲۱۱۱۱۱)
پ خونه او د اعالناتو او رادیو، چا -۱

تبلیغ  اتو بنس  ټ، پنځ  ه اوی  ا زره 
 ( افغانۍ.۲۵۱۱۱)
د فلم ښودلو )سینما( بنسټ او د  -۵

ژورنالېزم د زده کړې بنسټ، پنځو) 
 ( افغانۍ.۵۱۱۱۱زره )

د خبر رسونې الژانس او ورځپاڼه،  -۱
 ( افغانۍ.۲۵۱۱۱پنځه وی ت زره )

دارالترجمه، پنځ ه وی  ت زره    -۲
 غانۍ.( اف۲۵۱۱۱)

و وی  سایت، مبل  دو هزار و هنری 
 ( افغانی.1111پنجصد )

فقرۀ  3( تضمی  بانکی مندرج جزء1)
 ( ای    م  اده ط  ور ذی  ل اخ    1)

 می گردد: 
 ، مبل    های سراس ری  تلویزیون -1

( 911111سه صد و پنجاه ه زار ) 
 افغانی.

تلویزیون های محلی، مبل  دوصد  -۲
 ( افغانی.۲۱۱۱۱۱هزار )

ن  راتی و   وبک  کیبلی، مخسس  -۳
یکصد هزار مبل  مخسس  فلم سازی، 

 .افغانی (111111)
رادیو، مطبعه و نهاد اعالن ات و   -۱

تبلیغات مبل  هفت اد و پ نج ه زار    
 .افغانی (71111)
نهاد نمای  فلم )سینما( و نه اد   -۵

الموزش ژورنالیزم، مبل  پنجاه ه زار  
 افغانی. (11111)

الژانس خبر رسانی و روزنامه، مبل   -۱
 . افغانی (1111۱ست و پنج هزار )بی
دارالترجمه، مبل  بیست و پ نج   -۲

 ( افغانی.11111) هزار
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اوونیزه، فرهنګي او هنري بنسټ،  -۳
د خبر رسونې د الژانس حامي بنسټونه 
او د رسنیو وېړنیز مرکزونه، لس زره 

 ( افغانۍ.۲۱۱۱۱)
میاوتنۍ او وې  پاڼه، اووه زره او  -۱

 ( افغانۍ.۲۵۱۱پنځه سوه )
 ( ۵۱۱۱کلن  ۍ، پنځ  ه زره ) -۲۱

 افغانۍ.
( که چېرې رسنۍ یا بنس ټ د دې  ۵)

( فقره ک ې درج ب انکي   ۱مادې په )
تضمی  د ورکړې توان ونلري، ک ولی  

د هغو سره سم  ېنالرړک ېوندړله اوي 
معادل د عقاري ملکیت سند وړان دې  

 کړي.
( بهرنیو حقیقي او حکمي اوخاصو ۱)

ته د چاپي رسنۍ او بنسټ د فعالیت د 
( ۳جواز حق االمتیاز ددې مادې پ ه ) 

فقره کې د درج ووي ح ق االمتی از   
 برابره دی.ولور 

( بهرني حقیقي یا حکمي او خاص  ۲)
( فق ره ک ې ددرج   ۱ددې مادې په )

ووې چاپي رسنۍ او بنسټ د ب انکي  
تضمی  په دوه برابره ورکړې مکل ف  

هفته نامه و نهاد فرهنگی و هنری،  -۳
نهاد های حامی الژانس خبر رس انی و  
مراکز تحقیقاتی رسانه ه ا مبل   ده   

 ( افغانی.11111هزار)
 ماهنامه و وی   س ایت، مبل       -۱

 فغانی.( ا7111هفت هزار و پنجصد )
( 1111سالنامه، مبل  پنج هزار ) -۲۱

 افغانی.
 ( هرگاه رس انه ی ا نه اد ت وان     1)
 درج  ی من رداخت تضمی  بانک  پ

 ( ای  ماده را نداوته باو د،  1فقرۀ )
تواند معادل الن سند ملکیت عقاری می

 ه ئ  را طب ق طرزالعم  ل مرب وط ارا  
 نماید.

  فعالیت رس ان جواز حق االمتیاز (6)
ی ا  اوخاص حقیق ی   به ادنه و چاپی

 االمتیاز چهار برابرحقحکمی خارجی 
  ( ای    م  اده9من  درج فق  رۀ )

 می باود.
 ( اوخاص حقیق ی ی ا حکم ی    7)

خارجی مکلف به پرداخت دو براب ر  
تضمی  بانکی رسان  چ اپی و نه اد   

 ( ای    م  اده 1من  درج فق  رۀ )
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 دي.
( د رسنۍ او بنسټ د فعالی ت د  ۳) 

لرونکي حقیقي او حکمي اوخاص  جواز
ی وي، ددې مقررې د حکمونو په کول

او بنسټ  پام کې نیولو سره د بلې رسنۍ
 د فعالیت جواز ترالسه کړي.

( د اطالع  اتو او فرهن  ګ وزارت ۱)
مکلف دی، د رسنۍ او بنسټ د فعالیت 

 جواز ثبت او صادر کړي.
 دوه یمه ماده:

ښتمې مادې په ېالندې مت  دې د ولو 
توګه ایزاد او ولوېښتمه او یوولوېښتمه 
ماده دې په ترتی  سره په یوولوېښتمه 

 اده تصحیح وي:او دوه ولوېښتمه م
 ولوېښتمه ماده:

( سمعي او بصري رسنۍ مکلفې دي، ۲)
د رِوغتیا، مخدره توکو سره د مبارزې، 
د ښځو او ماوومانو پر وړان دې ل ه   
تاوتریخوالي سره د مبارزې، د س واد  
زده کړې، د انسان تښتونې او  اچاق، 
د چاودېدونکو توکو د ک ارولو او د  
ښاري فرهنګ د دودولو پ ه اړون د   

 می باوند.
 ( او  خاص حقیق  ی و حکم  ی  8)

 و نه اد   دارندۀ جواز فعالیت رس انه 
توانند، جواز فعالیت سایر رسانه و می

نهاد را با رعایت احکام ای   مق رره   
 بدست الورند.

( وزارت اطالعات و فرهنگ مکلف 3)
است، جوازفعالیت رسانه و نه اد را  

 ثبت و صادرنماید.
 مادۀ دوم:

مت  ذیل به حیث مادۀ چهلم ای زاد و  
مادۀ چهلم و چهل و یکم باالترتی  به 

و یک م و چه ل و دوم    مادۀ چه ل 
 تصحیح گردد:
 مادۀ چهلم:

( رسانه های سمعی و بصری مکلف 1)
 ان  د، اعالن  ات مرب  وط ب  ه    
 صحت، مب ارزه ب ا م واد مخ در،     

 فال،  خ ونت علی ه زن ان و اط    
 س   واد الم   وزی، اختط   اف و 
  اچ  اق انس  ان، اس  تعمال م  واد 

و ترویج فرهنگ وهری را از  منفجره
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تخفیف خپاره  ۱۱۲تر  ۲۵۲د  واعالنات
 کړي.

( فقره کې درج ۲( ددې مادې په )۲)
د هر کال په  ،ووي رسنۍ مکلفې دي

پای کې د اعالن ورکوونکې ادارې په 
چې خپرېدو ت ه   ونهتصدیق هغه اعالن

سپارل ووي، د هغ و ی وه ک اپي د    
 اطالعاتو او فرهنګ وزارت ته واستوي.

 درېیمه ماده:
ایزاد په رسمي جریده کې دغه تعدیل او 
 وخه ناف ېږي. نېټېد خپرېدو له 

 
 
 
 
 

 تخفی  ف ن   ر  ۲61ل  ی ا ۲11
 ایند.نم
( ای  1( رسانه های مندرج فقرۀ )1) 

در اخیر هر سال ب ا   ،ماده مکلف اند
تصدیق ادارۀ اعالن دهنده، اعالناتی را 
که به ن ر سپرده اند، یک کاپی الن را 
به وزارت اطالعات و فرهنگ ارسال 

 نمایند.
 مادۀ سوم:

ای  تعدیل و ایزاد از تاریخ ن  ر در  
 گردد.ناف  می جریدۀ رسمی
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 امتدادي پروژو د –خطي  د
 استمالک د مقررې د انفاذ 
په هکله د افغانستان اسالمي 

 جمهوریت د رئیس
 حکم

 (۳۲۱۳)ګڼه: 
 ۲۳۱۱/ ۲۲/۲۲نېټه: 

 لومړۍ ماده:
امتدادي پروژو د استمالک د  –د خطي

اسالمي  د افغانستانمقررې طرحه چې 
 ۲۳۱۱/ ۲۱/ ۱ کابینې دجمهوریت د

( ۳د )( ګڼه غونډهه کډې   ۲۱نېټې )
( مادو په دننډه کډې   ۳۲فصلونو او )

 تصویب شوې ده، منظوروم.
 دوه یمه ماده:

دغډډه حکډډم د افغانسډډتان اسډډالمي 
جمهوریت د کابینې له مصډوبې او د  
یادې شوې مقررې له متن سره یوځای 
 دې، په رسمي جریده کې خپور شي.

 محمد اشرف غني
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 حکم 
 م  افغانستانرئیس جمهوری اسال

 در مورد انفاذ مقررۀ 
 استمالک پروژه های 

 امتدادی -خط 
 (5123شماره: )
 12/22/2526تاریخ: 

 مادۀ اول:
های   تمالک پروژهډررۀ اسډطرح مق
امتدادی را که در جلسۀ شماره  -خط 

کابینډۀ   6/21/2526( مؤرخ 26)
جمهوری اسالم  افغانستان به داخډل  

مډډاده تصډډویب ( 52( فصډډل و )3)
 دارم. گردیده است، منظور م 

 مادۀ دوم:
این حکم همراه بډا مصډوبۀ کابینډۀ    
جمهوری اسالم  افغانستان و مقډررۀ  
 متذکره، در جریډدۀ رسډم  ن ډر    

 گردد.
 ن محمد اشرف غ

 جمهوری اسالم  افغانستان رئیس
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پروژو د امتدادي  –د خطي 
استمالک د مقررې د طرحې په 
هکله د افغانستان اسالمي 
 جمهوریت د کابینې

 مصوبه
 ( ۲۱ګڼه: )
 ۲۳۱۱/ ۲۱/ ۱نېټه: 

د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې، 
امتدادي پروژو د استمالک  – د خطي

نېټې ۲۳۱۱/ ۲۱/ ۱د مقررې طرحه د 
( فصلونو ۳هه کې د )ډګڼه غون( ۲۱)

 کې تصډویب   دننه ادو پهډ( م۳۲او )
 کړه.

 محمد اشرف غني
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 

 
 
 
 

 مصوبۀ
 کابینۀ جمهوری اسالم  افغانستان

 مقررۀ طرح در مورد 
 استمالک پروژه های 

 امتدادی -خط 
 (26) شماره:
 6/21/2526تاریخ: 

کابینۀ جمهوری اسالم  افغانسډتان،  
طرح مقررۀ استمالک پډروژه هډای   

امتدادی را در جلسۀ شډماره   -خط 
به داخل  6/21/2526( مؤرخ 26)
 تصویب مورد ( ماده 52( فصل و )3)

                              .قرار داد
 محمد اشرف غن 

 رئیس جمهوری اسالم  افغانستان
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 فهرست مندرجات 
 امتدادی -خطی ایه پروژه تمالکاس رۀمقر

 
 فصل اول

  احکام عمومی
               صفحه                                                         عنوان                       ماده

  ۲۲............................................مبنی.........  مادۀ اول:                
 32.................................اهداف..................                  مادۀ دوم:

 36...............................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما
    32...............................................ختصار ناما  دۀ چهارم:             ما

 فصل دوم
 استمالک کنندههای ادارۀ  مکلفیت

 32.........................  تعیین اندازۀ زمین مورد ضرورت مادۀ پنجم:               
 32............................................تدابیر مقدماتی                ششم:مادۀ 
 32.....................................ن مسیر..........تعیی               م: هفتمادۀ 

  32.......................گذاری....................... هعالم               شتم:مادۀ ه
 فصل سوم

 تثبیت حق مالکیت
                                                                                                                                                                                                                              23.................................تثبیت حق مالکیت هیئت                نهم: مادۀ 
 23...................................اصالحیت ه وظایف و                   دهممادۀ 

 22..............تسهیل کننده...............................  مادۀ یازدهم:             
 22......نظارت از استمالک................................مادۀ دوازدهم:             

 23....................................عیین نماینده.........ت       سیزدهم: مادۀ 
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 23.............استمالک زمین توزیع شده به مستحق......        مادۀ چهاردهم: 
 22..........................................ملکیت مشاع.       پانزدهم: مادۀ 
 26......اعتباراز بین رفتن دفاتر اساس امالکی و اسناد مدار              شانزدهم: مادۀ 

 26................................................دفتر ثبت       مادۀ هفدهم: 
 22......... .............نظارت و هماهنگیهای  کمیسیون       م: دههجمادۀ 

 فصل چهارم
 گذاری قیمت

 22......................................ید قیمتأیتعیین و ت       مادۀ نزدهم:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22.....تثبیت تعویض استمالک.............................        :بیستممادۀ 
 33.....صویب مبالغ قابل پرداخت.........................ت       : یکم بیست ومادۀ 

 فصل پنجم
 احکام متفرقه

  33........................ارایۀ گزارش.....................       : دوم مادۀ بیست و
 34.............................تأدیۀ تعویض................       م:سو مادۀ بیست و
 34..............................................حق ارتفاق:      هارمچ مادۀ بیست و
 33...............................................وضع سند       : پنجممادۀ بیست و
 33..............................مدیریت زمین های همجوار        :ششممادۀ بیست و
 32.......................................محلیبشری بع منا      : هفتم مادۀ بیست و

 32....................................استفادۀ مؤثر از زمین  مادۀ بیست و هشتم:     
 33...........فیت ها.........................از ظر همادۀ بیست و نهم:         استفاد

 33..............................و لوایح لعمل هاوضع طرزا          سی ام:       مادۀ 
 32....................................................انفاذ           : سی و یکممادۀ 
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امتدادي پروژو د  -د خطي
 استمالک مقرره 

 فصل یلومړ
 عمومي حکمونه

 مبني
 لومړۍ ماده:

 دغه مقررره د اسرتمالک د نرانو     
 ،د حکم له مخېمادې  دوه پنځوسمې د

 وضع شوې ده.
 موخې

 دوه یمه ماده:
 له:دې  ې مقررې موخې عبارتدد
 امتردادي پرروژو پره    -د خطي -۲

تګلوري کې د تر اسرتمالک ننردې   
 لکیتونو د مالکیت د حق تثبیتول.م
 ترر امتردادي پرروژو    -د خطي -۲

ملکیتونو د استمالک د  نندېتګلوري 
زمینې برابرول او د هغو د پلې کولو له 

د خسارې امله زیانمن شویو کسانو ته د 
 ورکول. جبرا 

ټولګټرو  دولتي له پال  سره سم د  -۳

 ایه روژهپ تمالکاس رۀمقر 

 امتدادی -خطی

 اول فصل
 عمومی احکام

 مبنی
 اول: مادۀ
  ادۀمر  مکر ح از تأسی به مقرره این

 وضع استمالک، انو رن دوم و پنجاه
 .است گردیده
 اهداف
 دوم: مادۀ

 از: اند عبارت مقرره این اهداف

 هرای  ملکیت مالکیت حق تثبیت -1
 های پروژه  مسیر در استمالک تحت
 امتدادی.  - خطی

 استمالک زمینۀ نمود  مررفراه -5
 های پروژه مسیر ترتح های ملکیت
 را رجب پرداخت و امتدادی -خطی
  از ناشی متضررین هررب ارهررخس

 آ . تطبیق
  طبیقرت زمینۀ ود رنم راهمرف -3



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۲۲۳۳مسلسل نمبر ) ۲/۲۲/۲۳۱6   
 رسمي جريده

56 
 

امتدادي پروژو د پلي کولرو د   -خطي
 .زمینې برابرول
 اصطالحګانې 
 درېیمه ماده:

پره دې   چرې  هغه اصطالحګانې( ۲)
یادونه شوې ده له هغو څخه مقرره کې 

د استمالک د نانو  په درېیمه ماده او 
والۍ د چارو د تنظیم د نانو  په دځمک

شروي   درجدرېیمه ماده کې هماغره  
 مفاهیم افاده کوي.

نندې اصطالحګانې په دې مقرره ( ۲)
 اده کوي:دغه مفاهیم اف کې
ادي پروژه: د پرال   امتد -خطي  -۲
د  لپاره د رامنځته کولوو تأسیساتو شو

چې د پلي کولو  فعالیتونو مجموعه ده
الری  او زیات اوږدوعرض  لږساحه یې 

لري، د لویو نرو، عمومي او فرعري  
، پایپ لینونو، مزو ښنا دېبر سړکونو د

فایبر شبکو، د نوري  ،مزو د مخابراتو د
، د کانالیزاسیو  د پټلیومیترو او ېاوسپن

، رسرولو د شربکو  د اوبو  ،د شبکو
رامنځته کانالونو، نهرونو او د تونلونو 

 عرام  امتردادی  -خطی های پروژه
 پال . مطابق دولتی المنفعۀ

 اصطالحات
 سوم: مادۀ

  ررهررمق این در که اصطالحات (1)
 تراس دهرآم لرعم به تذکر آ  از
  سوم مادۀ مندرج یمرررمفاه هما  

 نرانو   سوم مادۀ و استمالک نانو 
  افرراده را زمینررداری امررور نظرریمت

 نماید. می
 مقرره،  این در آتی اصطالحات  (5)

 نماید:می افاده را ذیل مفاهیم
  امترردادی: -خطرری پررروژۀ -1

 داثراح هترج ها فعالیت مجموع
 ۀرساح  که است شده پال  سیساتتأ

  ولرط و مرک عرض دارای آ  تطبیق
  و داثرراح لرشام وده،رب ادرزی
 های رکرس ها، راهررشاه دیدرتم

  پایپ برق، های لین فرعی، و عمومی
 های هشبک مخابرات، های لین ها، لین
 رو،رمت و آهن وطرخط نوری، فایبر
 های شبکه کانالیزاسیو ، های شبکه
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ستنو او د مخابراتي  ښنا دېبر د، کول
 پکرې  نور دې ته ورته درول او آنتنونو

 شامل دي.
 پروسهد مالکیت د حق تثبیت: هغه  -۲
پر بنسټ د چې د اعتبار وړ سندونو  هد

پره   هیئرت  د تثبیت د حق مالکیت د
واسطه د ټولګټو پروژو د پلي کولرو  

 عملي کېږي. لپاره
د ارتفاق حق: د بل شخص د عقار  -۳

 .یحق د باندې عقار پر لپارهد ګټې 
 د نامه لنډیز

 څلورمه ماده:
امتردادي پرروژو پره     -د خطي( ۲)
لوري کې ترر اسرتمالک ننردې    ګت

ملکیتونو استمالک کوونکې اداره پره  
کروونکې   ککې د استمالدې مقرره 

 اداري په نامه یادېږي.
امتردادي پرروژو پره     -خطي د( ۲)
اسرتمالک ننردې   لوري کرې تر تګ

ملکیتونو د مالکیت د حرق د تثبیرت   
په دې مقرره کې د مالکیرت د   یئته

 ېږي.نامه یاد پهئت حق د تثبیت د هی

 و ها تونل  نهرها، ها، لاکان آبرسانی،
 های نرآنت و رقرب های ایهرپ نصب

 باشد.می ها آ  لاامث و مخابراتی
ت حق مالکیت: پروسۀ است تثبی -5

که توسط هیئت تثبیت حق مالکیت به 
 اساس اسناد مردار اعتبرار جهرت    

المنفعه عملری    تطبیق پروژه های عام
 گردد. می
عقار  یاست بان یحق ارتفاق: حق -3

 جهت منفعت عقار شخص ديگر.
 نام اختصار

 چهارم: مادۀ
  کننررردۀ تمالکراسررر ادارۀ (1)

 مسیر در استمالک تحت های تملکی
 این در تدادیرام – خطی های پروژه
  یاد کننده استمالک ادارۀ نام به مقرره
 شود.می
 یت ررق مالکررح تثبیت هیئت (5)

ملکیت های تحت استمالک در مسیر 
امتدادی در ایرن   - پروژه های خطی

یت حق مالکیت بهیئت تثمقرره به نام 
 . شودمییاد 
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 دوه یم فصل
د استمالک کوونکې ادارې 

 لفیتونهکم
 دازې ټاکتهد اړتیا وړ ځمکې د ان

 پنځمه ماده:
اداره مکلفه ده، د  ېاستمالک کوونک

 امتدادي پرروژو د اړتیرا وړ   -خطي
 ځمکې اندازه وټاکي.
 مقدماتي تدبیرونه

 شپږمه ماده:
امتدادي پرروژو   -سترو خطي( په ۲)

د اړتیرا   ،کې استمالک کوونکې اداره
په وخت کې د استمالک د نانو  پره  

سره  شوي حکم درجاتمه ماده کې له 
تررنس ننردې   سم مقدماتي تدبیرونه 

 نیسي. 
ړتیا په اداره د ا ې( استمالک کوونک۲)

 و نرورو د ادارې ا ياراضوخت کې د 
 ولوشتاړوندو ادارو په همکاري د بیا مې

 .برابرويپال  
 

 دوم فصل
  ادارۀ های مکلفیت
 کننده کاستمال

  ضرورت مورد زمین اندازۀ تعیین
 پنجم: مادۀ

 است، مکلف کننده استمالک ادارۀ 
 های پروژهزمین مورد ضرورت  اندازۀ
 نماید. تعیین را امتدادی - خطی
 مقدماتی تدابیر
 ششم: مادۀ

  در هکننررد اسررتمالک ادارۀ (1)
 بزرگ، دادیرامت -خطی های پروژه

  مقرردماتی ترردابیر عندالضرررورت
  منررردرج حکرررم مطرررابق را

  اذراتخ تمالکراس نانو  هشتم مادۀ
 نماید. می
 کننرررده اسرررتمالک ادارۀ (5)

 را ددرمج اسکا  پال  عندالضرورت
 سایر و یرراراض ادارۀ همکاری به

 نماید.می ترتیب ذیربط ادارات
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 د تګلوري ټاکنه
 اوومه ماده:

اداره مکلفره   ېک کوونک( استمال۲)
امترردادي پررروژې د  -ده، د خطرري

 ترل انتخابونه مطالعه او ېالبېتګلوري ب
د هغې د پلي کولو  ياغېزمن تګلور ټولو

په مقصد تشرخیص او د تګلروري د   
 تره  حکومرت  لپارهټاکنې او تصویب 

 کړي.وړاندیز
 استمالک کوونکې اداره مکلفره  (۲)
ونو د کمښت تمالک د لګښد است ،ده

امتدادي پروژې په عامه او  -خطي لپاره
 .دولتي ملکیتونو پلې کړي

کوونکې اداره مکلفره   ( استمالک۳)
 امتدادي پرروژو کرې    -ده، په خطي
شخصري  کړي چې  غورههغه تګلوري 

 زیرررا   ترټولرررولږملکیتونرررو 
 واړوي.

 نښه کول 
 اتمه ماده:

( استمالک کوونکې اداره مکلفره  ۲)
امترردادي پررروژې د  -ده، د خطرري

  مسیر تعیین
 هفتم: مادۀ

 مکلرف  کننده استمالک ادارۀ (1)
  یررررمس مختلف های گزینه است،

  را امترردادی -خطرری  پررروژۀ
 منظور به را مسیر مؤثرترین و مطالعه

 تعیرین  جهرت  و تشخیص آ ، یقتطب
 پیشنهاد حکومت، به تصویب و مسیر
 نماید.

ادارۀ استمالک کننرده مکلرف    (5)
را  امتدادی - خطیاست، پروژه های

جهت کاهش مصارف استمالک، بانی 
 ملکیت های عامه و دولتی تطبیق نماید.

ادارۀ استمالک کننرده مکلرف    (3)
امتدادی   -است، در پروژه های خطی 

مسیری را انتخاب نماید که کمتررین  
وارد صدمه را به ملکیت های شخصی 

 . نماید
  گذاری  عالمه
 هشتم: مادۀ

 مکلرف  کننده استمالک ادارۀ (1)
  پروژۀ مسیر تعیین از دررربع است،
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تګلوري له ټاکنې وروسته، د پرروژې  
پروژې د  تګلوري د نقشې پر مخ او د

پلي کولو ساحه په نښه )عالمه ګذاري( 
او تر کړي او د مالکیت د حق د تثبیت 
 ټاکلوپروژې نندې ځمکې د ارزښت د 

ادارې تره   ياراضغوښتنلیک د  یلیکل
 وړاندې کړي.

اداره د دغې مادې پره   ياراضد ( ۲)
( فقره کې لیکل شوي غوښتنلیک په ۲)

رسمي ډول دهغه ونیت د ځمکرې د  
ته وړاندې  ئتد حق د تثبیت هی مالکیت

امتدادي  -کوي چې په هغه کې خطي
 پروژه پلي کېږي.

 درېیم فصل
 د مالکیت د حق تثبیتول
 ئتد مالکیت د حق د تثبیت هی

 نهمه ماده:
د  ( تر استمالک نندې ملکیتونرو ۲)

پرر  حق، د اعتبار وړ سندونو  مالکیت
مالکیت د حرق د تثبیرت د   د  بنسټ

 یتېږي.په واسطه تثب ئتهی
 پهئت د مالکیت د حق د تثبیت هی( ۲)

  را روژهرپ یررمس امتدادی، -خطی
  تطبیررق سرراحۀ و قشررهن روی در

 و ودهرررنم گذاری المهع پروژه،
  حررق تثبیررت کتبرری درخواسررت

 تحت ینرزم ارزش تعیین و ترمالکی
  هررررارای اراضی ادارۀ به را پروژه
 نماید.

 درجرمن درخواست اراضی ادارۀ (5)
 به یررسم طور را ماده این (1) فقرۀ
  زمین مالکیت قرررح تثبیت هیئت

  روژۀپررر آ  در کررره یونیتررر
   ارایه گردد،می تطبیق امتدادی -خطی
 نماید.می

 سوم فصل
 حق مالکیتتثبیت

 حق مالکیت  تثبیت هیئت
 نهم: مادۀ

 ترتح های ملکیت مالکیت حق (1)
حق  تثبیت هیئت طرتوس استمالک،

 اعتبار، داررم اسناد اساس به مالکیت
 گردد.می تثبیت

 هررب ق مالکیترح تثبیت هیئت (5)
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 جوړېږي: سره ترکیب نندې
ئیس د ر ید ادارې استاز ياراضد  -۲
 .توګهپه 
دستر ټیم د د ک ېد ادار ياراضد  -۲

 غړو په توګه.
مالردارۍ   د کرنې، اوبو لګولو او -۳

 د غړي په توګه. یوزارت استاز
د  یازتد انرژۍ او اوبو وزارت اس  -۴
 توګه.په  یغړ
د غړي په  ید مالیې وزارت استاز -۵

 توګه.
د غړي  یښاروالۍ استاز ې د اړوند -۶

 په توګه.
د اسررتمالک کرروونکي ادارې   -۷

 د غړي په توګه. یاستاز
 د غړي په توګه. ید مالکانو استاز -۳
( د اړونده ونیت امنیه نومانرداني  ۳)

( فقره کې ۲مادې په ) ېمکلفه ده، دد
أمینولو تامنیت د  دئت شوي هی د درج
 ، نزم تدبیرونه ونیسي.لپاره

 
 

 گردد: می ایجاد ذیل ترکیب
 حیث هررب اراضی ادارۀ نمایندۀ -1

 رئیس.
 حیث به اراضی ادارۀ کدستر تیم -5

 اعضاء.
 و آبیاری زراعت، وزارت نمایندۀ - 3

 عضو. حیث به مالداری
 هرب آب و انرژی وزارت نمایندۀ  -4

  عضو. حیث
 حیث هررب مالیه وزارت نمایندۀ -2

 عضو.
 ثحی به مربوط شاروالی نمایندۀ -6

  عضو.
 به کننده استمالک ادارۀ نمایندۀ -2

 عضو. حیث
 عضو. حیث به مالکین نمایندۀ -2
 مربوط ونیت امنیۀ وماندانیرن (3)

  هیئت امنیت تأمین جهت است، مکلف
 نزم تدابیر ماده، این (5) فقرۀ مندرج

 نماید. اتخاذ را
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 دندې او واکونه
 لسمه ماده:

 نندې، ئتد مالکیت د حق د تثبیت هی
 دندې او واکونه لري:

امتردادي پرروژو پره     -د خطي -۲
ري او د هغو په حرریم کرې د   وتګل

، دولتي، عامه، استمالک نندې شخصي
ونفي او د عامه او خاصه مرعي ځمکو 

 او تفکیک.تثبیت 
والي د چرارو د تنظریم د   د ځمک -۲
اتلسمه او نولسرمه  اوولسمه، په نو  نا

شوو حکمونو سره سم  له درجماده کې 
والۍ د اندازې اړوند اشخاصو ځمک د

 معلوماتو راټولول.
امتدادي پرروژو پره    -د خطي -۳ 

تګلوري کې تر استمالک نندې ځمکو 
 د درجې ټاکنه.

پره  امتردادي پرروژو    -د خطي -۴
تګلوري کې تر استمالک نندې ساحې 

 د کروکي برابرول.
اړوندو مراجعو ته تر اسرتمالک   -۵

 او شرخړو  اړونردو  ملکیتونونندې 

 ها صالحیت و وظایف
 دهم: مادۀ
 دارای حرق مالکیرت،   تثبیت هیئت

 باشد:می ذیل های صالحیت و وظایف
 هرای  زمرین  تفکیرک  و تثبیت -1

 مرعی و ونفی عامه، دولتی، شخصی،
 در الکراستم تحت هرخاص و عامه
 و دادیرامت -خطی های پروژه مسیر
 ها. آ  حریم

 به رابطه در لوماتمع آوری جمع -5
 مطابقت در اشخاص زمینداری اندازه

 همهجد هفدهم، مواد مندرج احکام به
  امررور تنظرریم نررانو  نررزدهم و

 زمینداری.

 تحت های زمین ۀرردرج تعیین -3
 -خطی های پروژه مسیر در استمالک
 امتدادی.

 تحرت  سراحۀ  کروکری  ترتیب -4
 -خطی های پروژه مسیر در استمالک
 امتدادی.

  دعرراوی و منازعررات احالررۀ -2
  هررای ملکیررت  برره مربرروط
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 احاله. دعواوو
اړوند  لپارهترنسه کولو د د تأیید  -۶

پره  امتدادي پروژو  -والي ته د خطي
ترر اسرتمالک ننردې    کې تګلورو

د  ېیملکیتونو د مالکانو د تثبیت د عمل
 وړاندې کول. پایلو
د اړوند  ،ادارې استمالک کوونکې -۷

  ياراضر ریاست او د  ياراضونیت د 
امتدادي پروژو پره   -د خطيته ادارې 

تګلوري کې ترر اسرتمالک ننردې    
ملکیتونو د مالکیت د حق د تثبیرت د  

 شوو پایلو استول. ییدتأد  عملیې
 اسانوونکي 

 یوولسمه ماده:
 ېمقرر ېدداداره  ېاستمالک کوونک

و شو د درجلسمه ماده کې او ه مپه نه
د  لپراره جوړولرو   د ډوئتونو د غونهی

 نزمو آسانتیاوو په برابرولو مکلفه ده.
 څارنهڅخه استمالک  له

 دوولسمه ماده:
کرې  د هغه ونیت والي چې په هغره  

امتدادي پروژه پلري کېرږي،    -خطي

 مربوط. مراجع به استمالک تحت

 مالکین تثبیت عملیۀ ایجرنت ارایۀ -6
  تمالکررراس تحت های یترملک
  امتدادی -خطی های پروژه مسیر در
  والی به درررتأیی برکس ترجه

 مربوط.

 عملیرۀ  شردۀ  تأیید نتایج ارسال -2
 تحت های ملکیت مالکیت حق تثبیت

 -خطی های پروژه مسیر در استمالک
 کننده،الکراستم ادارۀ به  امتدادی
 ادارۀ و مربوط ونیت یاراض ریاست
 اراضی.
 کننده تسهیل

 مادۀ یازدهم:  
  به مکلف دهرررکنن استمالک ادارۀ
 جهت نزم تسهیالت نمود  مرفراه
 مواد مندرج های هیئت جلسات تدویر
 باشد.می مقرره، این دهم و نهم

 استمالک از نظارت
  دوازدهم: مادۀ

 - خطی پروژۀ آ  در کهیونیت والی 
 است مکلف گردد،می بیقتط امتدادی
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مکلف دی په اړونده ساحه کرې ترر   
له د استمالک  نوملکیتونندې  ېپروژ

 .څخه څارنه وکړی پروسې
 د استازي ټاکنه

 ه ماده:مدیارلس
امتدادي پروژو   -که چېرې د خطي( ۲)

تر استمالک ننردې   کېپه تګلوري 
او یرا   وي وفات شویملکیت مالک 

لره   ،حاضر نه وي، ورثه کونی شري 
وړ  او یا د خپل اعتماد تنڅخه یو  ثېرو

ه شخص د سیمې د شوري په تصدیق پ
دې برخه کې د خپل استازي په توګره  

 وټاکي.
 درجفقره کې د  (۲)( ددې مادې په ۲)

، جبرا  خسارې شوي مالک یا ورثې د 
د نانو  له حکمونو سره سم ورکرول  

 کېږي.
شل شروې  ېد وباندې په مستحق 

 ځمکې استمالک
 ماده: څوارلسمه

که چېرې ځمکه د پخوانیو فرمرانونو،  
 پر بنسرټ حکمونو او تقنیني سندونو 

 تتح های ملکیت استمالک پروسۀ از
  نظارت مرربروط، ساحرۀ در پروژه
 نماید.

 تعیین نماینده
 سیزدهم: مادۀ

 تحرت ( هرگاه مالک، ملکیرت  1)
 -خطی های پروژه مسیر در استمالک
نموده و یرا حضرور    وفات  امتدادی

تواند، یکری از  نداشته باشد، ورثه می
رد اعتماد خویش را ورثه و یا شخص مو

به تصدیق شورای محل بره صرفت   
دۀ خرویش در زمینره تعیرین    رنماین
 اید.رنم
مالک یرا ورثرۀ     ( جبرا  خسارۀ5)

 ( ایررن مرراده، 1منرردرج فقرررۀ )
 مطررابق احکررام  نررانو  پرداخترره 

 شود.می
استمالک زمین توزیع شرده بره   

 مستحق
 مادۀ چهاردهم:

 هرگاه زمرین بره اسراس فررامین،     
سناد تقنینری نبلری بررای    احکام و ا
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شرل شروې وي او د   ېو تهو ینمستحق
امتدادي پروژو په تګلوري کې  -خطي

تر استمالک نندې ونیول شي، مستحق 
کېږي او دغره   پېژندلشخص، مالک 

ځمکه د نانو  له حکمونو سره سرم،  
 استمالک کېږي.
 مشاع ملکیت
 پنځلسمه ماده:
امتدادي پروژې په  -که چېرې د خطي

نردې  تګلوري کې ترر اسرتمالک ن  
ملکیت د امالکو او د مالیې د اساس په 

ه نامه او دفترونو کې د نوم د مشرانو پ
دغره  او وي  په نورو القابو ثبت شوې

سرته د  وشنو ورېملکیت له دودیزو و
نورو اشخاصو تر تصرف نندې وي، د 
استمالک بدل د سیمې د شوري لره  

هغه شخص ته ورکرول  تأیید وروسته، 
پروژو په امتدادي  -کېږي چې د خطي

تر استمالک نندې ځمکه  کې تګلوري
 په تصرف کې لري.

 
 

 تحتمستحقین توزیع گردیده باشد و 
 ایره پروژه یررمس در الکراستم
خص رگیرد، شنرار امتدادی -خطی

زمرین    مستحق، مالک شناخته شده و
 استمالک مذکور مطابق احکام نانو ، 

 شود.می
  مشاع ملکیت
 پانزدهم: مادۀ

هرگاه ملکیت تحرت اسرتمالک در   
  ترردادیام - خطرری پررروژۀ مسرریر

در دفاتر اساس امالک و مالیره بنرام   
سرا  نوم و سایر القاب ثبت باشرد و  
ملکیت مرذکور بعرد از تقسریمات    
 عنعنررروی در تصررررف سرررایر 

داشته باشرد، تعروی     اشخاص نرار
استمالک بعد از تأیید شورای محل، به 

 تحتشود که زمین شخصی پرداخته می
  های پروژه یررررمس در استمالک
 را در تصرررف   ادیامتررد -خطرری
 دارد.
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د امالکي اساس دفترونو او د اعتبار وړ 
 سندونو له منځه تلل

 شپاړسمه ماده:
د  ياراضر کې چرې د   ځایونوپه هغو 

ادارې د امالکي اساس دفترونره او د  
ځمکې د اعتبار وړ سندونه له منځه تللي 

ه امتدادي پرروژو پر   –د خطي  ،وي
تګلوري کې ترر اسرتمالک ننردې    
د ملکیتونو د مالکیت د حرق تثبیرت   

پلوا  شریکانو او د سیمې د شوري په 
 .موميصورت تصدیق 

 د ثبت دفتر
 اوولسمه ماده:

امتردادي پرروژو پره     -( د خطي۲)
تګلوري کې ترر اسرتمالک ننردې    
ملکیتونو د مالکیت د حرق د تثبیرت   

کمرري او کیفرري هغررو د نتیجررې د 
په یادونې سرره د اړونرده   مشخصاتو 
د ریاست د ثبت پره   ياراضونیت د 

 دفتر کې، ثبتېږي.
ریاسرت   ياراضونیت د  ونداړ( د ۲)

( فقره کې ۲مادې په ) ددېمکلف دی، 

 و امالکی اساس دفاتر رفتن بین از
 اعتبار مدار اسناد

 مادۀ شانزدهم:
  هرای  ملکیرت تثبیت حق مالکیرت  

 تحت استمالک در مسیر پروژه هرای 
 کره  امتردادی در محالتری   - خطی

 دفررراتر اسررراس امالکررری ادارۀ 
 اراضی و اسناد مدار اعتبرار زمرین   

ق پلروا   به تصردی  ،از بین رفته باشد
 شریکا  و شرورای محرل صرورت    

 گیرد.می
 دفتر ثبت

 مادۀ هفدهم:
 ( نتررایج تثبیررت حررق مالکیررت 1)

 ملکیررت هررای تحررت اسررتمالک 
امتردادی   -خطی در مسیر پروژه های

 در دفتررر ثبررت ریاسررت اراضرری 
 ونیت مربوطه با ذکرر مشخصرات   

 ثبرررت  ،کمررری و کیفررری آ 
 گردد.می
( ریاست اراضی ونیرت مربوطره   5)
کلف است، کاپی های نتایج مندرج م
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 ياراضر کراپي د   پایلوو شو درجد 
ادارې،  ېوونککر  تمالکراس ادارې،

ونیت دفترر تره    ښاروالۍ او د اړوند
 ولېږي.

 یونونهد څارنې او همغږۍ کمېس
 اتلسمه ماده:

( د څارنې او د اړوندو ادارو ترمنځ ۲)
مرکرزي   ،لپارهد همغږۍ د پیدا کولو 

 ترکیررب  ېننرردکمېسرریو  پرره 
 :ږيرجوړې
ئیس د ر رئیسلوی  ېادار ياراضد  -۲

 په توګه.
ادارې  ېسررتمالک کرروونک د ا -۲

 د غړي په توګه. تخنیکي معین
د غړي  د مالیې وزارت مالي معین -۳

 ه.په توګ
سیمه ییزو ارګرانونو د ادارې  د  -۴

 غړي په توګه. معین د
د کابل ښاروالۍ مرستیال د غړي  -۵

 په توګه.
د څارنې او د اړوندو ادارو ترمنځ ( ۲)

 ،لپراره کولرو  رامنځتره  د همغږۍ د 

 ( ایررن مرراده را برره ادارۀ 1فقرررۀ )
کننرده،   تمالکری، ادارۀ اسراراض

شاروالی و دفتر ونیت مربوطه ارسال 
 نماید.

 و هماهنگی کمیسیو  های نظارت
 مادۀ هجدهم:

 (کمیسرریو  مرکررزی جهررت  1)
نظارت و ایجاد هماهنگی میا  ادارات 
 ذیربط، بره ترکیرب ذیرل ایجراد     

 گردد:می
رئیس عمومی ادارۀ اراضی به حیث  -1

 رئیس.
معین تخنیکری ادارۀ اسرتمالک    -5

 کننده به حیث عضو.
معین مالی وزارت مالیه به حیرت   -3

 عضو.
معین ادارۀ ارگا  های محلی بره   -4

 حیث عضو.
معاو  شاروالی کابل بره حیرث    -2

 عضو.
 (کمیسرریو  ونیترری جهررت   5)

ادارات  ی میا نظارت و ایجاد هماهنگ
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ترکیرب  کمېسیو  په ننردې  ونیتي
 جوړېږي:

 په توګه.رئیس والي د  -۲
 د اسررتمالک کرروونکې ادارې د  -۲

 رئیس د غړي په توګه.یم واحد  دوه
د ادارې رئیس  ياراضد ونیت د  -۳

 ړي په توګه.د غ
 د ونیت مستوفي د غړي په توګه. -۴
 اړونده ښاروالۍ د غړي په توګه. -۵
د کې ( فقرو۲او ۲مادې په ) ېدد( ۳)

د اړتیا  ېونونو غونډو کمېسیدرج شو
اسرتمالک کروونکې    په وخت کې د

 ي.په غوښتنه جوړېږادارې 
کې د ( فقرو۲او ۲مادې په ) ې( دد۴)

 ډولو کمېسیونونو د فعالیت درج شو
کې تنظیمېږي چرې د   کړنالرهپه هغه 

  لررورېمرکررزي کمېسرریو  لرره  
 تصویبېږي.

 
 
 
 

 ل یررذیررربط، برره ترکیررب ذ  
 گردد: ایجاد می

 والی به حیث رئیس. -1

رئیس واحد دومی ادارۀ استمالک  -5
 کننده به حیث عضو.

رئیس ادارۀ اراضی ونیت به حیث  -3
 عضو.

 مستوفی ونیت به حیث عضو. -4

 شاروال مربوط به حیث عضو. -2
 ( جلسات کمیسیو  های منردرج  3)

ن مرراده، ( ایرر5و1فقررره هررای )
 ۀعندالضرورت بنابر درخواسرت ادار 

 یابد.استمالک کننده، تدویر می
( طرز فعالیت کمیسیو  های مندرج 4)

( ایررن مرراده در 5و1فقررره هررای )
یو  ره از طرف کمیسلی کرطرزالعم

 شرود، تنظریم   مرکزی تصویب مری 
 گردد.می
 
 
 
 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۲۲۳۳مسلسل نمبر ) ۲/۲۲/۲۳۱6   
 رسمي جريده

32 
 

 څلورم فصل
 د بیې ټاکنه

 د بیې ټاکنه او تأیید
 نولسمه ماده:

امتردادي پرروژو پره     -( د خطي۲)
تګلوري تر استمالک نندې ملکیتونو 

ې په هر ونیت کې د استمالک لره  بی
 نانو  سره سم ټاکل کېږي.

امتردادي پرروژو پره     -د خطي( ۲)
که ترر اسرتمالک ننردې    تګلوري 

ونیت کې د  چې په اړوند ملکیتونو بیه
تېږي، د یثبتپه واسطه  یئتاستمالک د ه

لورې اړوند ونیت د اداري مجلس له 
واکمنو مراجعو  لپارهتصویب د تأیید او 
 اندې کېږي.ته وړ

 د استمالک د بدل تثبیت
 شلمه ماده:

 تګلروري په امتدادي پروژو  -د خطي
 تر استمالک نندې ملکیتونو بدل،کې 

د نانو  په پنځم فصل کې  د استمالک
حکمونرو سرره سرم،     ودرج شوله 
 تېږي.یتثب

 چهارم فصل
 گذاری نیمت

 نیمت تأییدتعیین و 
 نزدهم: مادۀ

 تررتح های یترملکت ریم( ن1)
 های روژهرپ یررمس در الکراستم
 مطابق ونیت هر در امتدادی -خطی
 گردد.میتعیین  استمالک نانو 

  تررتح های یترملک ترنیم (5)
 یرخط های پروژه مسیر در استمالک

 استمالک هیئت توسط که امتدادی –
 از گردد،یرم تثبیت مربوط ونیت در
 وطرربم ونیت اداری مجلس رفط

 راجعرم به ویبرتص هترج و تأیید
 شود.می ارایه ذیصالح
 استمالک تعوی  تثبیت
 بیستم: مادۀ

 اسرتمالک  تحتتعوی  ملکیت های 
، امتدادی -خطی های پروژه مسیر در

م رصرل پنجر  مطابق احکام مندرج ف
 ت ررمالک، تثبیرررو  استرانرن

 ود.رشمی
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 د ورکړې وړ پیسو تصویب
 یوویشتمه ماده:

فره  ( استمالک کوونکې اداره مکل۲)
د بدل  مالک نندې ملکیتونوده، تر است

 -د خطي ې اود ورکړې وړ ټولې پیس
څخره د  پلي کولو  لهامتدادي پروژو 

د اړوند  جبرا  ېخسارې شوې راونړ
ونیت د اداري مجلس له تأییرد او د  
مالیې وزارت د موافقې له ترنسه کولو 

د تصرویب   ډول يمجموعته په وسور
 کړي. ېحکومت ته وړاند لپاره

درج  ( فقره کې د ۲دې په )ما ې( دد۲)
د  ،ورکړې وړ ټرولې پیسرې  شوې د 

حکومررت لرره تصررویب وروسررته د 
بودجوي کرود   ځانګړېاستمالک له 

 اجراء کېږي.څخه، 
 پنځم فصل

 حکمونه متفرنه
 د رپوټ وړاندې کول

 دوه ویشتمه ماده:
استمالک کوونکې اداره مکلفه ده، د 

امتردادي   -اړتیا په وخت کې د خطي

  پرداخت نابل مبالغ تصویب
 یکم: و بیست مادۀ

 مکلف کننده تمالکرراس ادارۀ (1)
 پرداخت نابل مبالغ موعرمج است،
 الکراستم تحت های ملکیت تعوی 

 تطبیق از یررناش خسارۀ را رجب و
 از بعد را امتدادی – خطی های پروژه
 وطرمرب ونیت اداری سرمجل تأیید

 صورت به مالیه وزارت موافقۀ وکسب
 برره تصررویب جهررت مجمرروعی

 ید.نما ارایه ومت،رحک
 ترپرداخ نابل مبالغ موعرمج( 5)

بعرد از   ( این مراده 1مندرج فقرۀ )
تصویب حکومرت از کرود خراص    
 بودجررودی اسررتمالک، اجررراء  

 گردد. می
 پنجم فصل
 متفرنه احکام

 گزارش ارایۀ
 دوم: و بیست مادۀ

ادارۀ استمالک کننده مکلف اسرت،  
تمالک ررورت گزارش اسر رعندالض
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مالک رپوټ حکومت تره  پروژو د است
 وړاندې کړي.

 ه ړکد بدل ور
 درویشتمه ماده:

استمالک کوونکې اداره، د استمالک 
بدل هغه شخص ته چې د نرانو  لره   
 یحکمونو سره سم، مالک پېژندل شو

هرې بلې ډاډمنرې   دیا وي د بانک له 
 ورکوي.نرې له وسیلې 

 د ارتفاق حق
 یشتمه ماده:رڅلې
نکې اداره ( که چېرې استمالک کوو۲)

امتدادي پروژو د پلي کولرو   -د خطي
په دایمي توګه د ملکیت استمالک  لپاره

ته اړتیا ونه لري او د ملکیت مالرک  
وکونی شي له پيل څخه د پروژې تر 

له خپل ملکیت څخه په پلي کولو پورې 
، پره دې  واخلري  ګټره مطلوب ډول 

صورت کې استمالک کوونکې اداره د 
 ټې اخیسرتنې ګارتفاق له حق څخه په 

ې د زسره د ملکیت مالرک تره یروا   
 ورکوي. جبرا  خسارېرسېدلي 

بره  امتردادی را   -پروژه های خطی
 حکومت ارایه نماید. 

  تعوی  تأدیۀ
 سوم: و بیست مادۀ 

  رتعوی ده،رکنن الکراستم ۀادار
 قرمطاب که شخصی به را الکراستم
 است شده شناخته مالک نانو ، احکام

 نئمرمط وسیلۀ هر یا کربان طریق از
 نماید.می تأدیه دیگر
  ارتفاق حق
 چهارم: و بیست مادۀ

 هرگررراه ادارۀ اسرررتمالک   (1)
 کننده جهت تطبیرق پرروژه هرای    

امتدادی به استمالک ملکیت  -خطی
طور دایمی نیاز نداشته باشد و مالرک  
ملکیت بتواند از شروع الری تطبیرق   
پروژه از ملکیرت خرویش اسرتفادۀ    
مطلوب نماید، در این صرورت ادارۀ  
 اسررتمالک کننررده بررا اسررتفاده از 
 حق ارتفراق بره مالرک ملکیرت     

 را تأدیره   صرف جبرا  خسارۀ وارده
  نماید. می
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 پرې رک فقره (۲مادې په ) ې( دد۲)
ارتفراق  د  ېدبانشوو ملکیتونو  درج

 .حق، په دایمي ډول ثابت دی
 د سند وضع کول
 پنځه ویشتمه ماده:

امتدادي پروژې تر استمالک  -د خطي
ل لره  مالک تره د برد   ،نندې ساحه

والۍ کروسته، د شخص د ځموورکولو 
 ځمکرو د   شخصید  له سرجمع څخه

ثبت د اساس له دفتر او د مالیې ورکولو 
ي او د کېږوضع  اساس له دفتر څخهد 

 ،کېررعامه ملکیت د ثبت پره دفتر  
 ثبتېږي.

 د ګاونډیو ځمکو مدیریت
 شپږویشتمه ماده:

 -اړوندې ادارې مکلفې دي، د خطري 
 هولو سرر ردادي پروژو له پلي کرامت

او شاوخوا  يونډد پروژې ګا ،هم مهاله
ه اغېزمن ډول مدیریت کړي او ځمکې پ

 .مخنیوی وکړیب څخه و غصد هغ
 
 

( حق ارتفاق بانی ملکیت هرای  5)
( این ماده، طور دایمی 1مندرج فقرۀ )

 باشد. ثابت می

 سند وضع
 پنجم: و بیست مادۀ 

 –یرخط پروژۀ استمالک تحت ساحۀ
  تعوی  رداختررپ از بعد امتدادی

 شخص زمینداری سرجمع از مالک، به
 شخصی های زمین ثبت اساس دفتر از
  دهرری مالیرره اسرراس تررردف و

  تررثب رردفت در و ردیدهرگ وضع
  ثبرررت عامررره، ملکیرررت

 گردد.می
 مدیریت زمین های همجوار

 ششم: و بیست  مادۀ
ادارات ذیربط مکلف اند، همزما  با 

امتردادی،   –تطبیق پروژه های خطی
زمین های همجوار و اطراف پروژه را 
طور مؤثر مدیریت نموده  و از غصب 

 ی نمایند.آ  ها جلوگیر
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 سیمه ییزې بشري سرچینې
 اووه ویشتمه ماده:

پلي کوونکې  امتدادي پروژو -د خطي
مسرلکي   ، په غیرر دي ېادارې مکلف

چاروکې د اړوندو پروژو د پلي کولو 
اسرتخدام   يد سیمې کارکوونک، لپاره
 کړي.

 اخیستنهاغېزمنه ګټهله ځمکې څخه 
 اته ویشتمه ماده:

استمالک کوونکې ادارې مکلفې ( ۲)
 امتدادي پروژو پالنونه  -دي، د خطي

  ګټرې  اغېزمنرې  د ځمکې څخره له 
او د استمالک د لګښتونو د اخیستنې 
، له یو بل سره په همغږۍ ارهپلکمښت 

 کې طرحه او د امکا  تر پولې پورې په
لوري کررې د انتصررادي ریروه تګرر 

یا د دهلیزونو په توګه، پلري  رپرمخت
 کړي.

د اړونرردې ادارې او ښرراروالۍ ( ۲)
تخصصي سکتور په همکاري مکلفرې  
دي، د هېررواد د انتصررادي ودې او 

 برابرولررود  ېزمینرر دکارمونرردنې 

 منابع بشری محلی
 هفتم: و بیست مادۀ

  پرروژه هرای  ادارات تطبیق کننردۀ  
 مکلف اند، جهرت   امتدادی – خطی

 در امرور  مربروط تطبیق پروژه های 
 کارکنا  محل را استخدام  غیرمسلکی،

 نمایند.
 ثر از زمیناستفادۀ مؤ

 هشتم: و بیست مادۀ
( ادارات استمالک کننده مکلرف  1)

  هررای پررروژه هررایانررد، پررال  
 را جهررت  امترردادی –خطرری
 مرؤثر از زمرین و کراهش    استفادۀ 

 مصررررارف اسررررتمالک، در  
هماهنگی با همدیگر طرح و تا حرد  
 ممکررن در یررک مسرریر بصررورت 
دهلیز های انکشاف انتصادی، تطبیق 

 نمایند.
( ادارات ذیربط و شاروالی ها بره  5)

همکاری سکتور خصوصی مکلف اند، 
مینرۀ رشرد   جهت فراهم نمرود  ز 

کشور وکاریابی، برنامه ها و انتصادی
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پروګرامونه او پالنونه طرحه  ېیختیاپرم
ګاونډیو  لهامتدادي پروژو  -او د خطي

 اغیزمنې سروداګریزې څخه د  ځمکو
 زمینه برابره کړي. اخیستنې ېټګ

 ګټه اخیستنهڅخه له ظرفیتونو 
 نهه ویشتمه ماده:

اداره او اسررتمالک  ياراضرر( د ۲)
کوونکې اداره کونی شي په ښه توګه 

امتدادي پروژو د پلي کولرو   -د خطي
 ټ دپرر بنسر  د نررارداد   نظورپه م

ه ګټخصوصي سکتور له ظرفیتونو څخه 
 ي.اخلو
اداره او اسررتمالک  ياراضرر( د ۲)

ي پروژو امتداد -کوونکې اداره د خطي
کونی شي د  نظوره مررد پلي کولو پ

ه ګټڅخه سیمې د شوراګانو له ظرفیت 
 ي.اخلو
 نیحو وضع کول او کړنالرود 

 دېرشمه ماده:
اداره له اړوندو ادارو سره په  ياراض د

ي په ښه توګه رش ې کونيهمغږۍ ک
مقررې د حکمونو د پلي کولرو  ې دد

پال  های انکشافی را طرح و زمینرۀ  
استفادۀ مؤثر تجارتی از زمرین هرای   

را  امتدادی –خطیهمجوار پروژه های 
 فراهم نمایند.

  ها ظرفیت از استفاده
 نهم: و بیست مادۀ

 استمالک ادارۀ و یراراض ادارۀ (1)
 بهتر تطبیق منظور به توانند می کننده

  از امتدادی – یررخط های روژهرپ
  خصوصری  سرکتور  هرای  ظرفیت
  اسررتفاده نرررارداد، اسرراس برره

  نمایند.
  اسرتمالک  ادارۀ و یاراض ادارۀ (5)

 هرای  پروژه تطبیق ظوررمن به کننده
  از ندروانرتمی دادیرامت –طیرخ

 اسرتفاده  محرل  های شورا ظرفیت
 نمایند.
 لوايح و ها العملطرز وضع
 ام: یس مادۀ
 ادارات با یرهماهنگ در اراضی ادارۀ
 بهتر تطبیق تررجه تواند،می ذیربط

 و ها عملرطرزال رره،مق این کامراح
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 او نیحې وضع کړي. ېکړنالر، ارهپل
 انفاذ

 یو دېرشمه ماده:
دغه مقرره په رسمي جریرده کرې د   

 خپرېدو له نېټې څخه نافذېږي.
 

 نماید. وضع را لوایح
 انفاذ

 یکم: و سی مادۀ
 دۀریجر در نشر تاریخ از ررهرمق این

 گردد.می نافذ رسمی
 



 
 

 

           

 :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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