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۱۳۹۷/۲/۲۵

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

د واټ د ترانسپورت د تنظیم د
قانون د توشېح په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د رئیس
تقنیني فرمان

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسال می افغانستان
در مورد توشیح قانون تنظیم
تقنیني فرمانترانسپورت جاده

ګڼه)۲۷۰( :

شماره)270( :

نېټه1396/12 /14 :

تاریخ1396/12/14 :

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د
څلورشپېتمې متاد د  ۱۶جت ء او

ه تأسی از امکام جت ء  ۱۶متادۀ
شصت و دهارم و مادۀ هفتاد و نهتم

د نهه اویتایمې متاد د مکمونتو
له مخې ،د واټ د ټرانسپورټ د تنظیم
تې د افغانستتتتان
تانون دتت
د قتت

قانون اساسی افغانستان ،قانون تنظتیم
ترانسپورت جاده را نه ته استا
مصتتو ش شتتماره ( )21متتؤر

د استتالمي جمهوریتتت د نتتا ینې
د  1396 /12 /14نېټې د ( )۲۱ګڼه
مصو ې پر نسټ ،د ( )۷فصتلونو او
( )۵۳مادو او ( )۳ضمیمو په دننه نې

 1396/12/14نا ینتتش جمهتتوری
اسالمی افغانستتان ته دا تل ()7
فصل )53( ،متاده و ( )3ضتمیمه
تصویب گردیتده استت ،توشتیح

تصویب شو ده ،توشېح نوم.

می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلمانې دارو نې

وزیتتر عدلیتته و وزیتتر دولتتت

د دولت وزیر مؤظت د ،،د واټ د
ترانسپورت د تنظیم قانون ،ضمیمې او
دغه فرمان د ملي شتور ،د لتومړنۍ

تد،
تانی مؤظ ت انت
تور پارلمت
در امت
قانون تنظیم ترانسپورت جاده ،ضمایم
و این فرمان را در الل مدت ()30
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غونډ د جوړېدو له نېټې څخه د ()۳۰
ورځو مود په ترڅ نې ،هغې شور،
ته وړاند نړ.،

روز از تاریخ انعقاد نخستتین جلستش
شورای ملتی ته ن شتورا تقتدیم
نمایند.

درېيمه ماده:

مادۀ سوم:

د واټ د ترانسپورت د تنظیم قانون په
رسمي جریده نې د پرېدو له نېټتې
څخه ی وه میاشت وروسته نافذېږ.،

تاده
تپورت جت
تیم ترانست
تانون تنظت
قت
یک ماه عد از نشر در جریدۀ رسمی،
نافذ می گردد.

څلورمه ماده:

مادۀ دهارم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د
نا ینې له مصو ې ،یادشو ،قانون او د

این فرمان از تتاریخ توشتیح نافتذ
و همراه ا مصو ش نا ینتش جمهتوری
اسالمی افغانستان ،قتانون متذنور و

هغه له ضمیمو سره یو ځای د  ،پته
رسمي جریده نې پور شي.

ضمایم ن در جریدۀ رستمی نشتر
گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

2
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د واټ د ترانسپورت د تنظیم د
قانون د طرمې په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د نا ینې
مصو ه

مصو ش
نا ینش جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح قانون تنظیم
ترانسپورت جاده

ګڼه)۲۱( :
نېټه1396/12 /14 :
دافغانستان دا ساسي قانون د نهه اویایمې
ماد د مکتم لته مختې ،د واټ د

شماره)21( :
تاریخ1396/12/14 :
ه تأسی از مکم مادۀ هفتتاد و نهتم
قانون اساسی افغانستان ،طرح قتانون

ترانسپورت د تنظیم د قانون طرمته د
افغانستان اسالمي جمهوریت د نا ینې د
 1396/12 /14نېټې په غونډه نې د

تنظیم ترانسپورت جاده ه دا ل ()7
فصل )53( ،ماده و ( )3ضتمیمه در
جلسش مؤر  1396/12/14نا ینش

( )۷فصتلونو او ( )۵۳متادو او ()۳
ضمیمو په دننه نې تصویب شوه.

جمهوری اسالمی افغانستان تصتویب
گردید.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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فهرست مندرجات
قانون تنظیم ترانسپورت جاده
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی۸.......................................................

مادۀ دوم:

اهداف۸.....................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۹.................................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق۱۱..............................................

فصل دوم
وظایف و صالحیت های وزارت ترانسپورت
مادۀ پنجم:

وظایف و صالحیت ها1۲....................................

مادۀ ششم:

مراکز کنترول مصونیت تخنیکی1۳..........................

فصل سوم
ایجاد شرکت های ترانسپورتی و مکلفیت ها
مادۀ هفتم:

ایجاد شرکت های ترانسپورتی14............................

مادۀ هشتم:

اجازه نامۀ فعالیت15.........................................

مادۀ نهم:

تجهیزات ایمنی16..........................................
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مادۀ دهم:

حمل ونقل مسافرین واموال در وسایط نقلیۀ اختصاصی18...

مادۀ یازدهم:

اجازه نامۀ سیر واسطه نقلیۀ جاده ای (رود پاس)18..........

مادۀ دوازدهم:

انتقال مسافرین و اموال19..................................

مادۀ سیزدهم:

تسلیمی اموال20............................................

مادۀ چهاردهم:

جبران خساره20............................................

مادۀ پانزدهم:

حمل و نقل اموال خطرناک21..............................

مادۀ شانزدهم:

بیمه21......................................................

مادۀ هفدهم:

تغییرات تخنیکی21..........................................

مادۀ هجدهم:

میخانیک مسلکی22 ........................................

مادۀ نزدهم:

ارایۀ گزارش22..............................................

فصل چهارم
کتابچۀ سیر ترانسپورتی و محصول تنظیم
خدمات ترانسپورتی
مادۀ بیستم:

اخذ کتابچۀ سیر ترانسپورتی23..............................

مادۀ بیست ویکم:

طرز پرداخت محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی24..........

مادۀ بیست ودوم:

طرز تثبیت محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی27.............

مادۀ بیست وسوم:

تحویل محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی28................
5
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مادۀ بیست وچهارم:

ایجاد سیستم الکترونیکی29.................................

مادۀ بیست وپنجم:

عدم پرداخت جریمه ها30...................................

فصل پنجم
تخلفات و مؤیدات
مادۀ بیست وششم:

تغییرات در واسطۀ نقلیه31..................................

مادۀ بیست وهفتم:

عدم پرداخت محصول32....................................

مادۀ بیست و هشتم:

عدم تجدید کتابچۀ سیر ترانسپورتی32......................

مادۀ بیست و نهم:

فعالیت بدون کتابچۀ سیر ترانسپورتی33.....................

مادۀ سی ام:

فعالیت مخالف خط سیر34..................................

مادۀ سی ویکم:

عدم داشتن تجهیزات ایمنی35...............................

مادۀ سی ودوم:

نداشتن میخانیک مسلکی36.................................

مادۀ سی وسوم:

نداشتن نمایندگی فعال36....................................

مادۀ سی وچهارم:

فعالیت وسایط نقلیۀ شهری36...............................

مادۀ سی وپنجم:

فعالیت واسطۀ نقلیۀ تکسی اطرافی37........................

مادۀ سی وششم:

مدت اعتبار پارچه جریمه37.................................

مادۀ سی وهفتم:

تعرفۀ انجام خدمت37........................................

مادۀ سی وهشتم:

توقف بیشتر از میعاد معینه واسطۀ نقلیۀ خارجی38............

مادۀ سی ونهم:

عدم انتقال مسافرین و اموال در واسطۀ نقلیۀ اختصاصی39...
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مادۀ چهلم:

اضافه بار40.................................................

مادۀ چهل ویکم:

بارگیری واسطه نقلیه بدون اسناد41.........................

مادۀ چهل ودوم:

عواید و جریمه های نقدی42................................

فصل ششم
احکام انتقالی
مادۀ چهل وسوم:

شرکت های ترانسپورتی قبل از انفاذ این قانون43............

مادۀ چهل وچهارم:

معیار کمپنی مؤلد43........................................

مادۀ چهل وپنجم:

تأسیس اتحادیه های ترانسپورتی44..........................

مادۀ چهل وششم:

ایجاد سیستم الکترونیکی جمع آوری عواید44...............

فصل هفتم
احکام متفرقه
مادۀ چهل وهفتم:

حمل و نقل بین المللی45....................................

مادۀ چهل وهشتم:

حاالت غیر مترقبه46........................................

مادۀ چهل ونهم:

ورود واسطه نقلیۀ خارجی به داخل کشور47.................

مادۀ پنجاهم:

ایجاد زیربناهای ترانسپورتی47...............................

مادۀ پنجاه ویکم:

تعدیل اندازه های مبالغ48...................................

مادۀ پنجاه ودوم:

پیشنهاد مقرره ها ،وضع لوایح و طرزالعمل ها49.............

مادۀ پنجاه وسوم:

انفاذ49.....................................................
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د واټ د ترانسپورت د تنظیم
قانون
لومړی فصل
عمومي حکمونه

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

قانون تنظیم ترانسپورت
جاده
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:

مبني
لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون

این قانون در روشنی حکم جء  5مادۀ

د پنځه اویا یمې مااد د  ۵جاء د
حکم په رڼا کې ،وضع شوی دی.

ای
اانون اساسا
ااد و پنج اام قا
هفتا
افغانستان ،وضع گردیده است.

موخې

اهداف

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د دغه قانون موخې عبارت دي له:
 -۱د واټ په ترانساپورت پاور د
اړوندو چارو تنظیمول.

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1تنظیم امور مربوط به ترانسپورت
جاده.

 -۲له ملي او بین المللاي مییاارونو
سره سم د ترانساپورتي خادمتونو د
تنظیمولو د زمینې برابرول.
 -۳د ترانسپورتي خدمتونو د عرضاه

 -2فراهم نمودن زمینۀ تنظیم خدمات
ترانسپورتی ،مطابق مییارهای ملای و
بینالمللی.
 -3تشااویق و حمایاات سااکتور

کولو لپاره د خصوصي سکتور هڅونه
او مالتړ.
 -۴د واټ د ترانسپورت په برخه کې

خصوصی جهات عرضاۀ خادمات
ترانسپورتی.
 -4توسیه و تحکیم روابط با کشورها
8
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له هېوادونو او بین المللي ساازمانونو
سره د اړیکو پراختیا او ټینګښت.
 -۵د مسافرو او د مالونو د لېږد رالېږد

و سازمان های بین المللای در عرصاۀ
ترانسپورت جاده.
 -5تأمین مصاونیت حمال و نقال

د مصونیت تأمینول.

مسافرین و اموال.

اصطالحګانې
درېیمه ماده:

اصطالحات
مادۀ سوم:

پااه د قااانون کااې راتلااونکې

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم

اصطالحګانې الند مفاهیم افاده کوي:
 -۱د فیالیت اجازه لیک :هغه سند دی
چې په د قانون کې لاه در شاوو
حکمونو سره سم ،غوښاتونکي تاه

ذیل را افاده مینماید:
 - 1اجازه ناماۀ فیالیات :ساندی
است کاه مطاابق احکاام منادر
این قاناون بااااه متقاضی ،صادر

صادرېږي.
 -۲د واټ د لېږدوونکو وساایطو د
سیراجازه لیک (روډ پاس) :هغه ساند

میگردد.
 -2اجازه نامۀ سیر وساایط نقلیاۀ
جادهای (رود پاس) :سندی است کاه

دی چې له هغه سره سم د بهرني نمبر
پلیټ لرونکې لېږدوونکې واسطې ته له
هېواد څخه په بهر کې صادرېږي او د
هېواد په قلمرو کې د ننوتلو او وتلاو

به واسطۀ نقلیاه دارای نمبار پلیات
خارجی در خار از کشور صاادر و
مطااااابق آن اجااااازۀ ورود و
خرو در قلمرو کشور باه آن داده

اجازه ورکول کېږي.
 -۳بارنامه :هغه سند دی چې د باار
وړونکې لېږدوونکې واسطې مالک یاا

میشود.
اه
ات کا
اندی اسا
اه :سا
 -3بارناما
اۀ
اطۀ نقلیا
ادۀ واسا
اا راننا
اک یا
مالا

چلوونکی د هغه پار بنساټ مالوناه

باربری بار اسااس آن امااوال را
9
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بارګيري کوي.
 -۴تیرفه :هغاه ساند دی چاې د
ترانسپورت وزارت د هغه پر بنسټ د

بارگیری مینماید.
 -4تیرفه  :سندی است کاه وزارت
ترانسپورت بر اساس آن مالک یا رانندۀ

لېږدوونکې واسطې مالک یا چلوونکی
د بارګیرۍ یا د ژمنې د ترسره کولاو
لپاره ،اړوند مرجع ته میرفي کوي.

واسطۀ نقلیۀ را جهات بارگااایری
یا ایفای تیهد ،به مرجع مربوط میرفی
میکند.

 -۵خط سیر :د لېږدوونکې واسطې د
حرکت لوری دی چې د ترانساپورت
وزارت له لوري ټاکال کېاږي او د
ترانسپورتي سیر په کتابچهکې درجېږي.

 -5خط سیر :سمت حرکت واساطۀ
نقلیه اسات کاه از رارف وزارت
ترانسپورت تییین و در کتابچۀ سیر
ترانسپورتی میگردد.

 -۶ترانسپورتي شرکت :هغه حکماي
شخص دی چې د مسافرو او مالونو د
لېږد رالېږد لپاره ،د ترانساپورت لاه

 -6شرکت ترانساپورتی :شاخص
حکمی است که جهت حمل و نقاال
مسافرین و اموال ،اجازه نامۀ فیالیت را

وزارت څخه د فیالیت اجاازه لیاک
ترالسه کوي.
 -۷د تخنیکي مصونیت کارت:هغاه
سند دی چې د ترانسپورت وزارت یې

از وزارت ترانساااپورت اخااا
مینماید.
 -7کارت مصونیت تخنیکی :ساندی
است که وزارت ترانسپورت بیاد از

د کمپیوتري او تخنیکي وساایلو پاه
واسطه له تخنیکي کنټرول وروساته،
لېږدوونکې واسطې ته صادروي.

کنترول تخنیکای توساط وساایل
کمپیوتری و تخنیکی به واسطۀ نقلیه،
صادر مینماید.

 -۸د ترانسپورتي سیرکتابچه :هغه سند
دی چې دد قاانون لاه حکموناو
سره سم ،د لېږدوونکاې واساطې د

 -8کتابچااۀ ساایر ترانسااپورتی:
سندی اسات کاه جهات تنظایم
فیالیت واسطۀ نقلیه برای مالاک یاا
10
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فیالیت د تنظیم لپااره ،مالاک یاا
چلوونکي ته د ټاکلې بیې د ورکړ په
بدل کې ،صادرېږي.

راننده در بدل پرداخت قیمت مییناه
مطابق احکام ایان قاانون ،صاادر
میگردد.

 -۹مبدا  :دمقصد په لور د لېږدوونکې
واسطې د حرکت د پیل ځای دی.
 -۱۰د ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم

 -9مبدا  :محل آغاز حرکت واسطۀ
نقلیه به ررف مقصد میباشد.
 -10محصااول تنظاایم خاادمات

محصول :هغه مبلغ دی چې دد قانون
له حکمونو سره سم ،تثبیات او پاه
اړونده تیرفه کې درجېږي.
 -۱۱لېږدوونکې واسطه :هغه څار

ترانسپورتی :مبلغی است که مطاابق
احکام این قانون تثبیت و در تیرفاۀ
مربوط میگردد.
 -11واسطۀ نقلیه :واسطۀ چر داری

لرونکې واسطه ده چې د موتور (ماشین)
د قو په واسطه د واټ په سار پاه
حرکت راوړل کېږي او الرۍ ،با،،

اور
اوۀ موتا
اط قا
اه توسا
ات کا
اسا
(ماشین) باالی جااده باه حرکات
آورده می شود و شامل وسایط نقلیاۀ

ټکسي او د ریکشا لېږدوونکي وسایط
په کې شاملېږي.

الری ،باا ،،تکساای و ریکشااا
میباشد.

د تطبیق مرجع
څلورمه ماده:

مرجع تطبیق
مادۀ چهارم:

د ترانسپورت وزارت د د قاانون د

وزارت ترانسپورت مرجع تطبیق احکام

حکمونو د تطبیق مرجع ده.

این قانون میباشد.

11
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دوه یم فصل
د ترانسپورت وزارت دند او
واکونه

فصل دوم
وظایف و صالحیتهای وزارت
ترانسپورت

دند او واکونه
پنځمه ماده:

وظایف و صالحیتها
مادۀ پنجم:

د ترانسپورت وزارت د الند دندو او
واکونو لرونکی دی:
 -۱د واټ د ترانسپورت د پالیسیو او
ا ستراتیژیو ررحه او برابرول.

وزارت ترانسپورت دارای وظاایف و
صالحیت های ذیل میباشد:
 -1ررح و ترتیا پالیسایهاا و
استراتیژی های ترانسپورت جاده.

 -۲د واټ د ترانسپورت د لېږدوونکو
وسایطو د فیالیتونو مدیریت ،رهباري،
سازمان ورکول او سمون.

 -2مدیریت ،رهبری ،ساازماندهی و
انسجام فیالیتهاای وساایط نقلیاۀ
ترانسپورت جاده.

 -۳د اړوندو قوانینو ،مقررو ،الیحو او
کړنالرو د حکمونو له عملي کولو څخه
څارنه.
 -۴د اړوندو ادارو پاه همکاارۍ د

 -3نظارت از تیمیل احکام قاوانین،
مقرره ها ،لاوای و ررزالیمالهاای
مربوط.
 -4عرضۀ خادمات ترانسا پاورتی

بااین المللااي میاهاادو او د واټ د
بین المللي لېږد رالېږد د میثاق )(TIR
او ترانءیتي قراردادونو په پام کې نیولو

و ایجاااد تسااهیالت الزم جهاات
حمل و نقل مسافرین و امااوال باه
شرکتهای ترانسپورتی در داخال و

سره د مسافرو او مالونو د لېږد رالېږد
لپاره د هېواد په دنناه او بهار کاې
ترا نسپورتي شرکتونو ته د ترانسپورتي

خااار از کشااور بادرنظرداشاات
میاهدات بین المللی و میثاق حمال و
نقل باینالمللای جااده ( )TIRو
12
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خدمتونو عرضاه کاول او د الزماو
آسانتیاوو برابرول.
 -۵د هېواد له دننه څخاه بهرتاه او

قراردادهای ترانءیتی باه همکااری
ادارات ذیربط.
 - 5صدور اجازۀ حمل و نقل مسافرین

برعک ،د مسافرو او مالونو د لېاږد
رالېږد د اجاز صادرول.
 -۶د اړوندو ادارو په همکاارۍ پاه

و اموال از داخل به خار از کشور و
بالیک.،
 -6تنظیم امور مربوط به ترانسپورت

ښاري عمومي ترانساپورت پاور د
اړوندو چارو تنظیم او له هغاو څخاه
څارنه.
 -۷په د قانون کې د نورو در شوو

عمااومی شااهری و نظااارت از
آن بااااه همکاااااری ادارات
ذیربط.
 -7انجام سایر وظایف و صالحیتهای

دندو او واکونو ترسره کول.

مندر این قانون.

د تخنیکي مصاونیت د کنتارول
مرکءونه
شپږمه ماده:

مراکااء کنتاارول مصااونیت
تخنیکی
مادۀ ششم:

( ) ۱د ترانسپورت وزارت مکلف دی،
په مرکء او والیتونو کې د لېږدوونکو
وسایطو د تخنیکي مصونیت د کنترول
مرکءونه رامنځته کړي.

( ) 1وزارت ترانسپورت مکلف است،
مراکء کنترول مصاونیت تخنیکای
وسایط نقلیه را در مرکء و والیاات
ایجاد نماید.

( ) ۲د لېږدوونکې واسطې چلاوونکی
مکلف دی ،اړونده لېږدوونکې واسطه
د د ماد په ( )۱فقره کې پاه در

( )2رانندۀ واسطۀ نقلیه مکلف است،
واسطۀ نقلیۀ مربوط را در مراکء مندر
فقرۀ ( )1این مااده ،میایناه نماوده

شوو مرکءونو کې میاینه او د تخنیکي

وکااارت مصااونیت تخنیکاای را
13
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مصونیت کارت واخلي.
( ) ۳د ترانسپورت وزارت کوالی شي،
خصوصي سکتور ته ،له جال مقارر

اخ نماید.
( ) 3وزارت ترانسپورت مایتواناد،
ایجاد مراکاء کنتارول مصاونیت

سره سم ،د خاصو شرایطو په پام کاې
نیولو سره ،د تخنیکاي مصاونیت د
کنترول د مرک ءونو د رامنځته کولاو

تخنیکی و سایر اماور مرباوط باه
آن را با درنظرداشت شرایط خااص،
مطااابق مقااررۀ جداگانااه بااه

اوپه هغو پور د نورواړوندو چاارو
اجازه هم ورکړي.

سکتورخصوصاای نیااء اجااازه
دهد.

دترانسپورتي شرکتونو رامنځتهکول
اوومه ماده:

ایجاد شرکت های ترانسپورتی
مادۀ هفتم:

فصل سوم
ایجاد شرکتهای ترانسپورتی و
مکلفیتها

درېیم فصل
د ترانسپورتي شرکتونو رامنځته
کول او مکلفیتونه

( ) ۱هغه حقیقي اشخاص چې د قانون له
حکمونو سره سم یاې د شارکت د
فیالیت جواز اخیستی وي ،کوالی شي

( )1اشخاص حقیقی که مطابق احکام
قانون ،جواز فیالیت شرکت را حاصل
نموده باشند ،میتوانند بیاد از اخا

د ترانسپورت له وزارت څخه د فیالیت
د اجازه لیک له اخیستلو وروساته ،د
ترانسپورت په برخه کې فیالیت وکړي.

اجازهنامۀ فیالیت از وزارت ترانسپورت
در عرصااۀ ترانسااپورت ،فیالیاات
نمایند.

( ) ۲بهرنی ترانسپورتي شرکت یا د هغه
نمایندګي د هغو بین المللي تړونونو یا
میثاقونو پر بنسټ چې افغانستان له هغو

( )2شرکت ترانسپورتی خاارجی یاا
نمایندگی آن به اساس میاهادات یاا
میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن
14
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سره ملحق شوی دی ،فیالیت کاولی
شي.
( )۳ترانسپورتي شرکت مکلاف دی،

ملحق شده اسات ،فیالیات نماوده
میتواند.
( ) 3شرکت ترانسپورتی مکلف است،

لېږدوونکي وساایط ببات او هغاه
ترانسپورتي شرکت ته شامل کړي چې
د مؤلد کمپنۍ له تخنیکي مییاارونو

وسایط نقلیۀ را ببت و شامل شارکت
ترانسپورتی نماید که مطابق مییار های
تخنیکاای کمپناای مؤلااد عیااار

سره سم عیار وي.
( ) ۴ترانسپورتي شرکت نشي کولی په
نورو ترانسپورتي شرکتونو کې ببات
شو لېږدوونکې واسطه ببت کړي.

باشند.
( ) 4شرکت ترانسپورتی نماای تواند
واسطه نقلیۀ ببات شاده در ساایر
شرکت های ترانسپورتی را ببت نماید.

( )۵د تضمین اخیستل ،د ترانسپورتي
شرکت او د هغه د نمایندګۍ د فیالیت
ډول او د ر امنځته کولو شاررونه او

( )5اخ تضمین ،ررز فیالیت ،شرایط
ایجاااد شاارکت ترانسااپورتی و
نمایندگی آن و سایر اماور مرباوط

نور اړوند چار په جال مقرره کې
تنظیمېږي.

ایم
اه تنظاا
اررۀ جداگاناا
در مقاا
می گردد.

د فیالیت اجازه لیک
اتمه ماده:

اجازه نامۀ فیالیت
مادۀ هشتم:

( )۱په خط سیر یا ځانګړ ساحه کې د

( ) 1اجازه ناماۀ فیالیات در خاط

فیالیت اجازه لیاک ،د لېږدوونکاو
وسایطو ډول او الند مواردو ته په پام
کې نیولاو ساره ،د داورلباۍ لاه

سیر یا سااحۀ مشاخص از رریاق
داورلبی با درنظرداشت نوعیت وسایط
نقلیااه و مااوارد ذیاال صااادر

الر  ،صادرېږي:

میگردد:
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 -۱مسافر وړونکې لېږدوونکې واسطه:
 خط سیر. -د پانګې اچونې اندازه.

 -1واسطه نقلیه مسافربری:
 خط سیر. -اندازۀ سرمایهگ اری.

 دد قانون په نهمه ماده کې د درشوو ایمني تجهیءاتو لرل.
 -۲تکسي لېږدوونکې واسطه:

داشتن تجهیءات ایمنی مندر ماادۀنهم این قانون.
 -2واسطه نقلیه تکسی:

 د فیالیت ساحه. د پانګې اچونې اندازه. دد قانون په نهمه ماده کې د درشوو ایمني تجهیءاتو لرل.

 ساحۀ فیالیت. اندازۀ سرمایهگ اری. داشتن تجهیءات ایمنی مندر مادۀنهم این قانون.

 -۳بار وړونکې لېږدوونکې واسطه:
 د فیالیت ساحه. -د پانګې اچونې اندازه.

 -3واسطه نقلیه باربری:
 ساحه فیالیت. -اندازه سرمایهگ اری.

 دد قانون په نهمه ماده کې د درشوو ایمني تجهیءاتو لرل.
( ) ۲د داورلبۍ پروسه او د فیالیت د
اجازه لیک په صادرولو پور اړوند

 داشتن تجهیءات ایمنی مندر مادۀنهم این قانون.
( ) 2پروسۀ داورلبی و ساایر اماور
مربوط باااه صاادور اجازه نامۀ

نور چار پاه جاال مقارره کاې
تنظیمېږي.

فیالیت در مقاررۀ جداگاناه تنظایم
میگردد.

ایمني تجهیءات
نهمه ماده:

تجهیءات ایمنی
مادۀ نهم:

( ) ۱ترانسپورتي شرکتونه مکلف دي،

( )1شركتهای ترانسپورتی مکلاف
16
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مسافر او مالونه د هغاو لېږدوونکاو
وسایطو په واسطه چې په الند ایمني
تجهیءاتو سمبال وي ،انتقال کړي:

اند ،مسافرین و اموال را توسط وسايط
نقليۀ كه با تجهیءات ايمنی ذیل مجهء
باشند ،انتقال دهند:

 -۱د روغتیایي لومړنیو مرستو جیبه.
 -۲د اړتیا وړ ایمني نښانې.
 -۳د تخنیکي مصاونیت د کنتارول

 -1جیبۀ كمكهای اوليه صحی.
 -2عالياام ايمناای مااورد نياااز.
 -3كااارت کنتاارول مصااونیت

کارت.
 -۴د اور ضد ډبی.
 -۵له فني نقص پرته د چټکتیا او وخت
د سنجش دستګاه (تاخوګراف).

تخنیکی.
 -4بالون ضد حریق.
 -5دستگاه سنجش سرعت و زماان
(تاخوگراف) بدون نقص فنی.

 -۶په مؤلد کمپنۍ پور اړوناد د
ښیښې ماتوونکی څټک.
 -۷د منلو وړ سټندرد ټایرونه.

 -6چکش شیشه شکن مربوط کمپنی
مؤلد.
 -7تایرهای ستندرد قابل قبول.

 -۸اضافي ټایر.
 -۹د مسافر وړونکاې لېږدوونکاې
واسطې لپاره تودوونکي او سړوونکي
وسایل.

 -8تایر اضافی.
اده و
ارم کنناا
اایل گاا
 -9وساا
اۀ
اطه نقلیا
ارای واسا
اردک ننده با
سا
مسافربری.

 -۱۰ایمني کمربند.
 -۱۱د اړتیا په وخت کې د ټایر ځنځیر
(په ساړه موسم کې).

 -10کمر بند ایمنی.
 -11زنجير تاایر حاین ضارورت
(درموسم سرما).

( )۲د لېږدوو نکو وسایطو په تخنیکاي
امنیت او د مسافرو او مالونو د لېاږد
رالېږد په مصونیت پور اړوند چار

( )2امور مربوط به امنیات تخنیکای
وسایط نقلیه و مصونیت حمل و نقال
مسافرین و اماوال در مقاررههاای
17
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مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

په جال مقررو کې تنظیمېږي.

جداگانه تنظیم میگردد.

په اختصاصي لېږدوونکو وساایطو
کې د مسافرو او مالونو لېږد رالېږد
لسمه ماده:

حمل و نقل مسافرین و اموال در
وسایط نقلیۀ اختصاصی
مادۀ دهم:

ترانسپورتي شرکتونه مکلف دي ،مسافر
د اړوندو مسافر وړونکو اختصاصاي
لېږدوونکو وسایطو په واسطه او مالونه

شرکت های ترانسپورتی مکلف اناد،
مسافرین را توساط وساایط نقلیاۀ
اختصاصی مسافربری و اموال را توسط

د باروړونکو اختصاصي لېږدوونکاو
وسایطو په واسطه لېږد رالېږد کړي.

وسایط نقلیۀ اختصاصی باربری مربوط،
حمل و نقل نمایند.

د واټ د لېږدوونکې واسطې د سیر
اجازه لیک (روډ پاس)

اجازه نامۀ سایر واساطۀ نقلیاۀ
جاده ای (رود پاس)

یوولسمه ماده:

مادۀ یازدهم:

او
او لېږدوونکا
اه د بهرنیا
( ) ۱هېوادتا
وسایطو راتا د واټ لېږدوونکاې
واسطې د سیر د هغاه اجاازه لیاک

( )1ورود وسایط نقلیۀ خاارجی باه
داخل کشور به رویت اجازه نامۀ سیر
واسطۀ نقلیۀ جاده ای (رود پاس) که از

(روډ پاس) له مخې چې د قاانون لاه
حکمونو سره سم په ګاونډیو یا د سیمې
په هېوادونو کې د افغاني سیاساي او
قونسلي نمایندګیو د ترانسپورتي آتشه

ررف اتشۀ ترانسپورتی نمایندگی های
سیاسی وقونسلی افغانی مقیم کشورهای
همسایه یا منطقاه ،مطاابق احکاام
قانون صادر مای گاردد ،صاورت

له لوري ،صادرېږي ،صورت مومي.
( ) ۲د ترانسپورت وزارت سارحدي
اې
اواد هغا
ادګي د بهرن اي هېا
نماینا

میگیرد.
( ) 2نمایناادگی ساارحدی وزارت
ترانسپورت به واسطۀ نقلیاۀ کشاور
18

۱۳۹۷/۲/۲۵

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

اې ژر
اه چا
اطې تا
اې واسا
لېږدوونکا
فاسدېدونکي مالونه انتقالوي ،د واټ د
لېږدوونکې واسطې د سیر اجازه لیک

خارجی که اموال سریعالفساد را انتقال
می دهد ،اجازه نامۀ سیر واسطه نقلیاه
جاااده ای (رود پاااس) صااادر

(روډ پاس) صادروي.

مینماید.

د مسافرو او مالونو انتقال
دوولسمه ماده:

انتقال مسافرین و اموال
مادۀ دوازدهم:

( ) ۱د مسافر وړونکاې لېږدوونکاې

( ) 1راننااادۀ واساااطۀ نقلیاااۀ

اف دی ،د
اوونکی مکلا
اطې چلا
واسا
لېږدوو نکې واسطې د مؤلد کمپنۍ د
څوکېو پ ه شمېر ،مسافر انتقال کاړي.
ښاري بسونه له دغه حکم څخه مستثني

مسافربری مکلف است ،باه تیاداد
چااوکیهااای کمپناای مؤلااد
واسطۀ نقلیه ،مسافرین را انتقال دهد.
ب،های شهری از این حکم مساتثنی

دي.
( ) ۲د بار وړونکې لېږدوونکې واسطې
چلوونکی مکلف دی ،مالونه د مؤلد

است.
( ) 2رانندۀ واساطۀ نقلیاۀ بااربری
مکلف است ،امااوال را براسااس

کمپنۍ د ټاکل شوي تناژ پر بنساټ،
انتقال کړي.
( )۳د د ماد په ( ۱او  )۲فقرو کې
در شوي مسافر وړونکاې یاا باار

تناژ میینۀ کمپنای مؤلاد ،انتااقال
دهد.
( ) 3واسطۀ نقلیۀ مسافربری یا باربری
مناادر فقاارههااای (1و )2ایاان

وړونکې لېږدوونکې واسطې په بندرونو
کې د ترانسپورت وزارت د مؤظفینو په
واسطه ،د اړوندو ادارو په همکاارۍ

اؤظفین
اط ما
اادر توسا
ااده در بنا
ما
ااری
اه همکا
اپورت با
وزارت ترانسا
ادارات ذیااااربط کنتاااارول

کنترولېږي.

میگردد.
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د مالونو تسلیمي
دیارلسمه ماده:

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

تسليمی اموال
مادۀ سیءدهم:

( ) ۱د هغااې لېږدوونکااې واسااطې

( )1رانندۀ واسطۀ نقليه كه از مبادا

چلوونکی چې بارنامه د بارګیرۍ لاه
مبدا څخه د هغه په نامه برابرېاږي،
مکلف دی ،مالونه په مقصد کې تسلیم
او رسید واخلي.

بارگیری بارناماه بناام وی ترتیا
ماایگردد ،مکلف است ،امااوال
را در مقصد تسالیم و رساید اخا
نماید.

( ) ۲د لېږدوونکې واسطې چلاوونکی
نشي کوالی ،له مؤجه ع ر او د تصدیق
له وړاند کولو پرته ،مالونه د الر په
مسیر کې د بلې لېږدوونکې واسطې په

( )2راننااادۀ واساااطۀ نقلياااه
اه
ادون ع ا ر مؤجا
اد ،با
ای توانا
نما
و ارایۀ تصدیق ،اماوال را در مسایر
ار
اۀ دیگا
اطۀ نقلیا
اط واسا
راه ،توسا

واسطه انتقال کړي ،خو دا چې په د
هکله د مالونو د مالک مخکې موافقه،
اخیستل شو وي.

انتقال دهد ،مگر این کاه در ماورد
موافقۀ قبلی مالک اموال ،اخ شاده
باشد.

د خسار جبران
څوارلسمه ماده:

جبران خساره
مادۀ چهاردهم:

که چېر د اشخاصو مالونه ،د انتقال
په وخت کې ،د لېږدوونکې واسطې د

این
اخاص ،حا
ااه امااوال اشا
هرگا
انتاقال ،باه ابار تقصایر مالاک

مالک یا چلوونکي د تقصیر له املاه،
تلف شي ،مقصر د قانون له حکموناو
سره سم د خسار د جبران په ورکړ
مکلف دی.

یا رانندۀ واسطۀ نقلیه ،تلاف گاردد،
مقصر مطابق احکام قانون ،مکلف باه
پرداخااات جباااران خسااااره
میباشد.
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د خطرناکو مالونو لېږد رالېږد
پنځلسمه ماده:

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

حمل و نقل اموال خطرناک
مادۀ پانءدهم:

د خطرناکو مالونو په لېږد رالېږد پور

امور مربوط به حمل و نقل امااوال

اړوند چار په جال تقنیني سند کاې
تنظیمېږي.

خطرناک در سند تقنینی جداگانه تنظیم
میگردد.

بیمه
شپاړسمه ماده:

بیمه
مادۀ شانءدهم:

مسافر وړونکي ترانسپورتي شارکتونه

شرکت های ترانساپورتی مساافربری

مکلف دي ،مسافر او هغه لېږدوونکې
واسطې چې د مسافرو د انتقال په غرض
توظیفېږي د ترافیکي پېښو په وړاند ،

مکلف اناد ،مساافرین و وساایط
نقلیۀ که غرض انتقال مسافرین توظیف
میگردند در مقابل حوادث ترافیکی،

له اړوند تقنیني سند سره سام ،بیماه
کړي.

مطابق سند تقنینای مرباوط ،بیماه
نمایند.

تخنیکي بدلونونه
اوولسمه ماده:

تغییرات تخنیکی
مادۀ هفدهم:

دلېږدوونکې واسطې مالک نشيکوالی،
اړونده لېږدوونکې واسطه د مؤلاد
کمپنۍ د تخنیکي مییارونو پرخالف د
تناژ دلوړولو یا د ګټې اخیستنې د ډول

مالک واسطۀ نقلیه نمیتواند ،واساطۀ
نقلیه مرباوط را خاالف مییارهاای
تخنیکی کمپنی مؤلد به منظور بلناد
بردن تنااژ یاا نوعیات اساتفاده،

په منظور ،بدلون ورکړي.

تغییر دهد.
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مسلکي میخانیک
اتلسمه ماده:
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میخانیک مسلکی
مادۀ هجدهم:

ترانسپورتي شرکت مکلف دی ،د سیر

شرکت ترانسپورتی مکلاف اسات،

او حرکت له وړتیا ( په لین لېاږل) ،د
هغې لېږدوو نکې واسطې له کیفیت او
د د قانون په نهمه ماده کې پاه در
شوو ایمني تجهیءاتو له سمبالوالي څخه

جهت حصول ارمینان و تصادیق از
قابلیت سیر و حرکت (اعءام به لین)،
کیفیت و مجهءبودن واسطۀ نقلیه باا
تجهیءات ایمنی مندر مادۀ نهم ایان

د ډاډ د ترالسه کولو او تصدیق لپااره
چې د مسافرو او مالونو د لېږد رالېږد
په غرض توظیفېږي ،مسلکي میخانیک
استخدام کړي.

قانون کاه غارض حمال و نقال
مسافرین و اموال توظیف میگاردد،
میخانیااک مساالکی را اسااتخدام
نماید.

د رپوټ وړاند کول
نولسمه ماده:

ارایۀ گءارش
مادۀ نءدهم:

ترانسپورتي شارکت مکلاف دی ،د
مسافرو او مالونو د لېږد رالېاږد لاه

شاارکت ترانسااپورتی مکلااف
اساات ،از ارقااام حماال و نقاال

اوار ډول د
اه ربیا
اه ،پا
اامو څخا
ارقا
ترانسپورت وزارت ته رپوټ وړاناد
کړي.

مسافرین و امااوال ،ربیاوار باه
وزارت ترانسپورت گاءارش ارایاه
نماید.
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څلورم فصل
د ترانسپورتي سیر کتابچه او د
ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم
محصول

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

فصل چهارم
کتابچۀ سیر ترانسپورتی و
محصول تنظیم خدمات
ترانسپورتی

د ترانسپورتي سیردکتابچې اخیستل
شلمه ماده:

اخ كتابچۀ سير ترانسپورتی
مادۀ بیستم:

( ) ۱د لېږدوونکې واسطې مالک مکلف
دی ،د ترانسپورتي سایر کتابچاه ،د
ترانسپورت وزارت له اړوند څانګې
څخه د ټاکلې بیې د ورکړ په بدل کې

( )1مالک واسطۀ نقلایه مکلف است،
کتابچۀ سیر ترانساپورتی را در بادل
ایبۀ
اه از شا
ات میینا
ات قیما
پرداخا
اپورت اخ ا
اوط وزارت ترانسا
مربا

واخلي.
( ) ۲د ترانسپورتي سیر د کتاابچې د
اعتبار موده یوکال ده.

نماید.
ایر
اۀ سا
اار کتابچا
ادت اعتبا
( ) 2ما
ترانسپورتی یک سال میباشد.

( )۳د لېږدوو نکې واسطې مالک مکلف
دی ،دد ماد په ( )۲فقره کې در
د اعتبارد مود یا د هغه د ترانسپورتي
سیر د کتابچې د پاڼو د بشپړېدو پاه

( )3مالک واسطۀ نقلیه مکلف است،
در صورت تکمیال مادت اعتباار
مندر فقرۀ ( ) 2این ماده یاا اوراق
کتابچه سیر ترانسپورتی ،آن را به شیبه

صورت کې هغه د ترانسپورت وزارت
اړوند څانګې ته وساپاري او دد
قانون لاه حکموناو ساره سام ،د

مربوط وزارت ترانسپورت تسالیم و
اد
اپورتی جدیا
ایر ترانسا
اۀ سا
کتابچا
را مطابق احکام ایان قاانون ،اخا

ترانسپورتي سیر نو کتابچه واخلي.

نماید.
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مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

( ) ۴د ترانسپورتي سیر د کتابچې بیه او
د هغې مثنا او د ترانسپورتي سیر پاه
کتابچې پور نور اړوند چار  ،په

( ) 4قیمت کتابچۀ سیرترانساپورتی و
مثنای آن و سایر امور مربوط به کتابچۀ
سیر ترانسپورتی در مقررۀ جداگاناه

جال مقرره کې تنظیمېږي.

تنظیم میگردد.

د ترانساپورتي خدمتونو د تنظیم د
محصول د ورکړ ډول
یوویشتمه ماده:

ررز پرداخت محصاول تنظایم
خدمات ترانسپورتی
مادۀ بیست و یکم:

( ) ۱ترانسااپورتي شاارکت یااا د
لېږدوونکې واساطې مالاک او یاا
چلوونکی مکلاف دی لاه اړوناد
لېږدوونکې واساطې څخاه د ګټاې

( )1شرکت ترانسپورتی یا مالک و یا
رانناادۀ واسااطۀ نقلیااه مکلااف
ات
ات نوعیا
اا درنظرداشا
ات با
اسا
استفاده از واساطۀ نقلیاۀ مرباوط،

اخیستنې د ډول په پام کې نیولو سره ،د
ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم محصول
په الند ډول ،بانک ته تحویل کړي:

محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی را
رااور ذیاال تحویاال بانااک
نماید:

 -۱د ښاري بار وړونکې او د تیمیراتي
توکو لېږدوونکې واسطه د فیالیت پاه
هرځل ،د هر ټن په وړاند شل ()۲۰
افغانۍ چې په میاشت کې ( )۱۵ځلاې

 -1واسطۀ نقلیۀ باربری شهری و مواد
تیمیراتی در مقابل هر تن در هر باار
فیالیت ،مبلغ بیست ( )20افغانی که
ماهانه ( )15بار فیالیت تثبیت شاده

فیالیت تثبیت شوی دی.
 -۲ټکسي لېږدوونکې واسطه او ښاري
ب ،په هرو دریو میاشاتوکې د هار

است.
 -2واسااطۀ نقلیااۀ تکساای و
ا ،شااهری در هاار سااه ماااه
با

څااوکۍ پااه وړانااد  ،پااه ور

در مقاباال هاار چااوکی ،روزانااه
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کې یوه افغانۍ.
 -۳والیتي مسافر وړونکې لېږدوونکې
واسطه ،د د قاانون د دوه ویشاتمې

مبلغ یک افغانی.
 -3واسااطۀ نقلیااۀ مسااافربری
ارجمع
اد از سا
اه فیصا
ای ،سا
والیتا

ماد د ( )۱فقر په  ۲جء کې لاه
در شوي ف رمول سره سم ،د کرایې له
سرجمع څخه ،در سلنه.

کرایه مطابق فرمول مندر جاء 2
فقرۀ ( )1ماادۀ بیسات و دوم ایان
قانون.

 -۴ترانءیتي بهرناۍ باار وړونکاې
لېږدوونکې واسطه له ورودي صافري
سیمې څخه په مبدا کې تر خروجاي
صفري سیمې پور  ،دد قانون د دوه

ااربری
اۀ باا
اطۀ نقلیاا
 -4واساا
اۀ
ای از نقطاا
اارجی ترانءیتاا
خاا
صفری ورودی الای نقطاۀ صافری
خروجی در مبدا  ،ده فیصد از سار

ویشتمې ماد د ( )۱فقر په  ۱جء
کې له در شوي فرمول سره سام د
کرایې له سرجمع څخه ،ل ،سلنه.

جمع کرایه مطابق فرماول منادر
جء  1فقرۀ ( )1مادۀ بیست و دوم این
قانون.

 -۵والیت ي بار وړونکې لېږدوونکاې
واسطه ،د د قاانون د دوه ویشاتمې
ماد د ( )۱فقر په ۱جء کې لاه
در شوي فرمول سره سم ،د مالونو د

ااربری
اۀ باا
اطۀ نقلیاا
 -5واساا
ارجمع
اد از سا
ان فیصا
ای ،پا
والیتا
کرایااه حماال و نقاال اماااوال
مطابق فرمول مندر جء  1فقرۀ ()1

لېږد رالېږد دکرایې له سرجمع څخاه
پنځه سلنه.
 -۶کورنۍ بار وړونکې لېږدوونکاې

ماااادۀ بیسااات و دوم ایااان
قانون.
 -6واسطۀ نقلیۀ بااربری داخلای از

واسطه ،د د قاانون د دوه ویشاتمې
ماد د( )۱فقر په  ۱جء کې له در
شوي فرمول سره سم ،د افغانستان په

مبدا الی مقصاد ،پان فیصاد و
واسااطۀ نقلیااۀ باااربری خااارجی
ال
اد در داخا
ای مقصا
ادا الا
از مبا
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دننه کې له مبدا څخه ترمقصد پور ،
د کرایې له سرجمع څخه ،پنځه سلنه او
بهرنۍ ب ار وړونکې لېږدوونکې واسطه له

ارجمع
اد از سا
اتان ،ده فیصا
افغانسا
کرایه مطابق فرمول مندر جاء 1
فقرۀ ( )1مادۀ بیسات و دوم ایان

مبدا څخه ترمقصد پور  ،ل ،سلنه.
 -۷کور نۍ بار وړونکې لېږدوونکاې
واسطه دد قانون د دوه ویشتمې ماد

قانون.
 -7واسااطۀ نقلیااۀ مسااافربری
داخلی از مبدا الی مقصد ،سه فیصد و

د ( )۱فقر په ۲جء کې له در شوي
فرمول سره سم له مبدا څخه ترمقصد
پور د کرایې له سرجمع څخه ،در
سلنه او بهرنۍ مسافروړونکې لېږدوونکې

واساااطۀ نقلیاااۀ مساااافربری
خااارجی از مباادا الاای مقصااد
در داخل افغانستان ،شاش فیصاد از
سرجمع کرایه مطابق فرمول منادر

واسطه ،د افغانستان په دننه کاې لاه
مبدا څخه ترمقصد پور  ،شپږ سلنه.
 -۸د دولتي ،غیردولتاي ادارو او د

جء  2فقرۀ ( )1مادۀ بیسات و دوم
این قانون.
 -8واسااطۀ نقلیااۀ قااراردادی

خصوصي شرکتونو د کارکوونکو دلېږد
رالېږد قراردادي لېږدوونکې واسطه ،د
اړوند کرایې له سرجمع څخه ،در
سلنه.

حماال و نقاال کارکنااان ادارات
دولتی ،غیر دولتی و شارکتهاای
خصوصی ،سه فیصد از سرجمع کرایه
مربوط.

( ) ۲د مسافر وړونکو او بار وړونکاو
لېږدوونکو وساایطو د ترانساپورتي
خدمتونو د تنظیم د محصول د ورکړ

( ) 2شکل و محتوای تیرفۀ پرداخات
محصول تنظیم خدمات ترانساپورتی
وسایط نقلیۀ مسافربری و باربری مطابق

د تیرفې بڼه او محتوي دد قانون لاه
 ۱ګڼې ضمیمې سره سم د ترانسپورت
وزارت له لوري برابرېږي.

ضمیمۀ شماره  1این قانون از رارف
وزارت ترانساااپورت ترتیااا
میشود.
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د ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم د
محصول د تثبیتولو ډول
دوه ویشتمه ماده:

ررز تثبیت محصول تنظیم خدمات
ترانسپورتی
مادۀ بیست و دوم:

محصول د هېواد په دننه یا سارحدونو
کې په مبدأ کې له لېږدوونکې واسطې
څخه د ګټې اخیستنې د ډول په پام کې

ترانسپورتی با درنظرداشات نوعیات
استفاده از واسطۀ نقلیه در مبادا در
داخل یا سرحدات کشاور قبال از

نیولو سر ه ،له حرکت څخه مخکې ،له
الند ف رمولونو سره سم تثبیتېږي:
 )۱( -۱ګڼه فرمول :فاصله ضار د
ټن ضر د ټاکل شو کرايې(په یاوه

حرکت ،مطابق فُرمولهای ذیل ،تثبیت
میشود:
 -1فرمول شماره ( :)1فاصله ضر
در تن ضر در کرایۀ تییین شده (فی

کیلومتر کې یو ټن) د کرایې د سرجمع
له اصل سره برابر په پنځه سلنه یا ل،
سلنه کې ضر د ترانسپورتي خدمتونو

تن در فیکیلومتر) مساوی باه اصال
سرجمع کرایه ضر در پن فیصد یا
ده فیصد مساوی میشود به محصاول

د تنظیم له محصول سره مساوي کېږي.
 )۲( -۲ګڼه فرمول :د مسافرو شمېر د
یوه تن په کرایه کې ضر د کرایې د
سرجمع له اصل سره مساوي پاه در

تنظیم خدمات ترانسپورتی.
 -2فرمول شماره ( :)2تیداد مسافر
ضر در کرایۀ فی نفر مساوی به اصل
سرجمع کرایه ضر در ساه فیصاد

سلنه کې ضر د ترانسپورتي خدمتونو
د تنظیم له محصول سره مساوي کېږي.
( )۲د پوچ بارو منقولو مالونو د لېاږد

مساوی میشود به محصاول تنظایم
خدمات ترانسپورتی.
( )2محصااول تنظاایم خاادمات

رالېااږد د لېږدوونکااو وسااایطو د

ترانسپورتی وسایط نقلیۀ حمل و نقال

( )1محصااول تنظاایم خاادمات

( ) ۱د ترانسپورتي خدمتونو د تنظایم
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ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم محصول
له تثبیت شوي تناژ سره سم د الناد
ف رمول پربنسټ د ترالساه کولاو وړ

امااوال منقاول پااوچ بار مطابق
تناااژ تثبیاات شااده بااه اساااس
فرمااول ذیاال قاباال حصااول

دی:
تناژ ضر په فاصله کې ضر په ټاکلې
کرایه (یو تناژ په یوه کیلومتر کاې) د

میباشد:
تناژ ضر در فاصله ضر در کرایۀ
تییین شده (فی تناژ در فی کیلاومتر)

کرایې د سرجمع له اصل سره مساوي
پ ه پنځه سلنه کې ضر د ترانسپورتي
خدمتونو د تنظیم له محصاول ساره
مساوي کېږي.

مساوی به اصل سار جماع کرایاه
ضاار پاان فیصااد مساااوی
میشود به محصول تنظایم خادمات
ترانسپورتی.

د ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم د
محصول تحویلول
درویشتمه ماده:

تحویل محصول تنظیم خادمات
ترانسپورتی
مادۀ بیست و سوم:

واسطې مالک او یا چلوونکی مکلاف
دی  ،د خط سیر له ټاکلو او د اړوند
لېږدوونکې واسطې د حرکت له اجاز
مخکې ،د ت رانسپورتي خدمتونو د تنظیم

رانندۀ واسطۀ نقلیه مکلف است ،قبل از
تییین خط سیر و اجازۀ حرکت واسطۀ
نقلیۀ مربوط ،محصول تنظیم خادمات
ترانسااپورتی را تحویاال بانااک

محصول بانک ته تحویل کړي.
( ) ۲د بانک کارکوونکی مکلف دی،
دد قانون د ( )۱ګڼه ضمیمې له تیرفې

نماید.
( ) 2کارکن بانک مکلف است ،مطابق
تیرفۀ ضمیمۀ شماره ( )1این قاانون،

سره سم ،د ترانساپورتي خادمتونو د

محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی را

( )1شرکت ترانسپورتی یا مالک و یا

( ) ۱ترانسپورتي شرکت یا دلېږدوونکې
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تنظیم محصول واخلي ،چلوونکي ته د
رسید د صادرولو په ترڅ کې د اړوند
ترانسپورتي سیر په کتابچه کې د ترالسه

اخ نموده ،ضمن صدور رساید باه
راننده در کتابچۀ سایر ترانساپورتی
مربوره ،تاریخ و رقم مبلغ دریافت شده

شوو پیسو نېټه او رقم ولیکي او هغاه
السلیک او مُهر کړي.
( ) ۳ترانسپورتي شرکت یا مالک او یا

ار
اا و مُها
ار و آن را امضا
را تحریا
نماید.
( )3شرکت ترانسپورتی یا مالک و یا

د لېږدوونکې واسطې چلوونکی مکلف
دی ،په هغو سیمو کې چاې د باناک
څانګې موجود نه وي ،د ترانسپورتي
خدمتونو د تنظیم محصول لاه هغاې

رانندۀ واسطۀ نقلیه مکلف اسات ،در
منارقی که شایبات باناک موجاود
نباشد ،محصاول تنظایم خادمات
ترانسپورتی را ربق ررزالیمل کاه از

کړنالر سره سم چې د ترانساپورت
وزارت له لوري د مالیې له وزارت سره
په تفاهم کې وضع کېږي ،تحویل کړي.

ررف وزارت ترانسپورت در تفاهم با
وزارت مالیه وضع میگردد ،تحویال
نماید.

د الکترونیکي سیستم رامنځته کول
څلېریشتمه ماده:

ایجاد سیستم الکترونیکی
مادۀ بیست و چهارم:

( ) ۱د ترانسپورت او مالیې وزارتونه،
په الکترونیکاي ډول د ترانساپورتي
خدمتونو د تنظیم د محصول د اخیستلو

( )1وزارتهای ترانسپورت و مالیه به
منظور اخ محصول تنظیم خادمات
ترانسپورتی به رور الکترونیکی ،تدابیر

په منظور ،الزم تدبیرونه نیسي.
( )۲د ترانسپورت وزارت د عوایدو د
الکترونیکي سیستم تر رامنځته کېدو ،د

الزم را اتخاذ مینمایند.
( ) 2وزارت ترانسپورت الای ایجااد
سیسااتم الکترونیکاای عوایااد،

وسایطو ترکنترول او په الکترونیکاي

کنترول وسایط و تبدیل کتابچه سایر
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کارت د ترانسپورتي سیر د کتابچې تر
بدلون پور  ،په د قانون کاې در
اه د
اایطو تا
او وسا
اوو لېږدوونکا
شا

ترانسپورتی به کاارت الکترونیکای،
کتابچۀ سیر ترانسپورتی را به وساایط
نقلیۀ منادر ایان قاانون صاادر

ترانسپورتي سیر کتابچه صادروي.

مینماید.

د جریمو نه ورکړه
پنځه ویشتمه ماده:

عدم پرداخت جریمهها
مادۀ بیست و پنجم:

( )۱د لېږدوونکې واسطې هغه مالک ته

( ) 1کتابچااۀ ساایر ترانسااپورتی و

چې اړوند جریمې یې ناه وي تأدیاه
کړ  ،د ترانسپورتي سیر کتابچه او د
اارت،
اونیت کاا
اي مصاا
تخنیکاا
نه تجدیدېږي.

کارت مصونیت تخنیکی باه مالاک
واسطۀ نقلیۀ که جریمههای مرباوط را
تأدیااه نکاارده باشااد ،تجدیااد
نمیگردد.

( )۲د د ماد په ( )۱فقره کاې د
در شوي لېږدوونکې واسطې مالاک
نشي کوالی ،د جریمې تار ورکاړ

( ) 2مالک واسطۀ نقلیۀ مندر فقارۀ
ای
ایتواناد ،الا
( )1ایان مااده نما
اۀ
اطۀ نقلیا
اه ،واسا
ات جریما
پرداخا

پور  ،اړونده لېږدوونکې واساطه د
ترانسپورت له بهیر څخه بهر کړي یا د
پلورنې یا پرزه کولو په منظاور بال
شخص ته انتقال کړي.

اپورت
اان ترانسا
اوط را از جریا
مربا
خار نموده یا باه منظاور فاروش
یا پرزه ساختن به شخص دیگر انتقال
دهد.
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فصل پنجم
تخلفات و مؤیدات

په لېږدوونکې واسطه کې بدلونونه
شپږ ویشتمه ماده:

تغییرات در واسطۀ نقلیه
مادۀ بیست و ششم:

( ) ۱که چېر ترانسپورتي شرکت ،د

( ) 1هرگاه شرکت ترانسپورتی ،واسطۀ

مؤلد کمپنۍ د تخنیکي مییاارونو د
مخالفو اساسي بدلونونو لرونکې هغاه
لېږدوونکې واسطه ،ببت کړي ،لومړی

نقلیۀ دارای تغییرات اساسی مخاالف
مییار های تخنیکی کمپنی مؤلد را ببت
نماید ،بار اول مکلف باه پرداخات

ځل د شپېتو زرو ( )۶۰۰۰۰افغاانیو،
دوه یم ځل د یاو سالو شالو زرو
( ) ۱۲۰۰۰۰افغانیو نغدي جریمې پاه
ورکړه مکلف دی او درېایم ځال د

جریمۀ نقدی مبلاغ شصات هاءار
( ) 60000افغانی ،باار دوم مبلاغ
یکصد و بیست هاءار ()120000
افغانی و بار سوم اجازه نامۀ فیالیات

ترانسپورتي شرکت د فیالیت اجاازه
لیک ،د ترانسپورت وزارت له لوري،
لومړني حالت ته د پام وړ لېږدوونکاې

شرکت ترانسپورتی از رارف وزارت
ترانسااپورت الاای برگردانیاادن
اورد
اۀ مااا
اطۀ نقلیااا
واسااا

واسطې تر راګرځولو پاور  ،تیلیاق
کېږي.
( )۲که چېر  ،د مؤلاد کمپناۍ د
تخنیکي مییارونو د مخاالفو اساساي

اق
ای ،تیلیا
ات اولا
اه حالا
ار با
نظا
می گردد.
( ) 2هرگاه راننده ،واسطۀ نقلیۀ دارای
تغییرات اساسی مخاالف مییارهاای

بدلونونو لرونکې لېږدوونکې واساطه
وچلوي  ،لومړی ځال د شاپږو زرو
ال د
ام ځا
اانیو ،دوه یا
( ) ۶۰۰۰افغا

تخنیکی کمپنی مؤلد را رانندگی نماید،
بااار اول مکلااف بااه پرداخاات
جریمۀ نقدی مبلغ شش هءار ()6000
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دوولسو زرو ( )۱۲۰۰۰افغانیو نغدي
جریمې په ورکړه مکلف دی او درېیم
ځل د هغه د موټر چلاونې جاواز د

افغانی ،بار دوم مبلاغ دوازده هاءار
( )12000افغانی و بار سوم جاواز
ارف وزارت
ادگی وی از راا
رانناا

ترا نسپورت وزارت له لوري د شاپږو
میاشتو مود لپاره ،تیلیق کېږي.

ترانسپورت برای مدت شش ماه تیلیق
می گردد.

د محصول نه ورکړه
اووه ویشتمه ماده:

عدم پرداخت محصول
مادۀ بیست و هفتم:

که چېر ترانسپورتي شارکت یاا د
لېږدوونکې واساطې مالاک او یاا
چلوونکی د د قانون په یوویشتمه ماده
کې له در شوي حکم ساره سام د

هرگاه شرکت ترانسپورتی یا مالک و
یا رانندۀ واساطۀ نقلیاه ،محصاول
تنظیم خدمات ترانسپورتی را مطاابق
حکم مندر ماادۀ بیسات و یکام

ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم محصول
ورنکړي ،د ترانسپورتي خادمتونو د
تنظیم د اصل محصول پاه ورکاړ

ایاان قااانون تأدیااه ننمایااد،
عالوه بر پرداخت اصل محصول تنظیم
خدمات ترانساپورتی ،مکلاف باه

سربېره ،د هغه د در برابره مبلغ پاه
ورکړ هم مکلف کېږي.

پرداخت مبلاغ ساه برابار آن نیاء
میگردد.

د ترانسپورتي سایر د کتابچې نه
تجدید

ایر
اۀ سا
اد کتابچا
ادم تجدیا
عا
ترانسپورتی

اته ویشتمه ماده:

مادۀ بیست و هشتم:

هرگاه مالک واسطۀ نقلیاه ،کتابچاۀ
اۀ
اطۀ نقلیا
اپورتی واسا
ایر ترانسا
سا
مربوط را با رعایت حکم مندر مادۀ

که چېر د لېږدوونکې واسطې مالک،
اطې د
اې واسا
اد لېږدوونکا
د اړونا
ترانسپورتي سیر کتابچه د د قانون په
32

۱۳۹۷/۲/۲۵

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

شلمه ماده کې د در شوي حکم پاه
رعایتولو سره د یو میاشتې مود په
ترڅ کې تجدید نکړي ،د ترانسپورتي

بیسااتم ایاان قااانون در خاااالل
مدت یکماه تجدید ننماید ،مکلف باه
پرداخت جریمۀ نقدی ده برابر قیمت

سیر د کتابچې د بیې د ل ،برابره نغدي
جریمې په ورکړ مکلف کېږي.

کتابچاااه سااایر ترانساااپورتی
میگردد.

د ترانسپورتي سیر له کتابچې پرته
فیالیت
نهه ویشتمه ماده:

ایر
اۀ سا
ادون کتابچا
ات با
فیالیا
ترانسپورتی
مادۀ بیست و نهم:

( ) ۳۰۰۰افغانیو نغادي جریماې د
ورکړ په بدل کې د ترانسپورتي سیر
د کتابچې په اخیستلو مکلف کېږي.

ترانسپورتی در بدل پرداخت جریماۀ
نقدی مبلغ سه هءار ( )3000افغاانی
میگردد.

( )۲که چېر د نو وارد شاو
لېږدوونکې واسطې مالک یا چلوونکی
د ګمرک د مکتو د صادرېدو له نېټې
څخه تر یو میاشتې مود پاور د

( )2هرگاااه مالااک یااا رانناادۀ
واسطه نقلیه جدیادالورود از تااریخ
صدور مکتو گمرک الی مدت یکماه
کتابچه سیر ترانسپورتی اخ ننمایاد

ترانسپورتي سیر کتابچه وانخلاي ،د
ترانسپورتي سیر د کتابچې د بیې د ل،
برابره په ورکړ مکلف کېږي.

مکلف به پرداخت ده برابار قیمات
کتابچاااه سااایر ترانساااپورتی
میگردد.

( ) 1هرگاه رانندۀ واسطۀ نقلیه ،بدون
داشتن کتابچۀ سیر ترانسپورتی ،فیالیت
نماید ،مکلف به اخ کتابچاۀ سایر

( ) ۱که چېر د لېږدوونکې واساطې
چلوونکی ،د ترانسپورتي سیر د کتابچې
له لرلو پرته ،فیالیت وکړي د در زره
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فیالیت مخالف خط سیر
مادۀ سی ام:

( ) ۱که چېر د لېږدوونکې واساطې

( )1هرگاه مالک یا رانندۀ واسطۀ نقلیه

مالک یا چلوونکی د خط سیر له ټاکنې
پرته فیالیت وکاړي ،د ترانساپورت
وزارت هغه ته خط سیر ټاکي او ټاکلې
تګلوري ته یې استوي.

بدون تییین خط سیر فیالیت نمایاد،
وزارت ترانسپورت آن را تییین خاط
سیر نموده و به مسیر تییین شده اعءام
می نماید.

( ) ۲د خط سیر له ټاکنې پرته او د خط
سیر مخالف فیالیت ،سرغړونه شمېرل
کېږي او د لېږدوونکاې واساطې د
ترانسپورتي سیر پاه کتابچاه کاې

( ) 2فیالیااات بااادون تییاااین
خط سیر و مخالف خط سیر ،تخلاف
محسو شاده و در کتابچاۀ سایر
ترانسااپورتی واسااطۀ نقلیااه در

درجېږي.
( ) ۳که چېر د لېږدوونکې واساطې
مالک یا چلوونکی د دوه یم ځل لپاره

میگردد.
( )3هرگاااه مالااک یااا رانناادۀ
ا
اار دوم مرتکا
اه با
اطۀ نقلیا
واسا

دد ماد په ( )۲فقره کاې د در
شو سارغړونې مرتکا شاي د
لېږدوونکې واسطې د ډول متناس له
زرو ( ) ۱۰۰۰افغانیو څخه تر شاپږو

تخلف مندر فقرۀ ( )2ایان مااده
گااردد ،متناساا بااه نوعیاات
واسطۀ نقلیه مکلف به پرداخت جریمۀ
نقدی مبلغ یک هءار ( )1000الای

زرو ( ) ۶۰۰۰افغانیو پور د نغادي
جریمې په ورکړ مکلف کېږي.
( ) ۴که چېر د لېږدوونکې واساطې

شااش هااءار ( )6000افغااانی
میگردد.
( )4هرگاااه مالااک یااا رانناادۀ

مالک یا چلوونکی د د ماد په ()۳

واسطۀ نقلیه بید از تطبیق مؤیدۀ مندر
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فقره کې د در شو مؤید له تطبیق
وروسته په مکارر ډول د سارغړونې
مرتک شي ،د هغه د ترانسپورتي سیر

فقرۀ ( ) 3این ماده مکاررا مرتکا
تخلااف گااردد کتابچااۀ ساایر
ترانسااپورتی وی باارای ماادت

کتابچه د پنځلسو ورځو مود لپااره
تیلیق کېږي.

پاااااانءده روز تیلیاااااق
میگردد.

د ایمني تجهیءاتو نه لرل
یودېرشمه ماده:

عدم داشتن تجهیءات ایمنی
مادۀ سی و یکم:

که چېر ترانسپورتي شرکت ،مالونه او
مسافر د داسې لېږدوونکو وسایطو پاه
واسطه انتقال کړي چې د د قانون په
نهمه ماده کې په در شاوو ایمناي

هرگاه شرکت ترانسپورتی ،اماوال و
مسافرین را توسط وسایط نقلیۀ که با
تجهیءات ایمنی مندر مادۀ نهم ایان
قانون مجهء نباشد ،انتقال دهد ،شرکت

تجهیءاتو سمبال نه وي ،یاد شرکت د
لسو زرو( )۱۰۰۰۰افغاانیو نغادي
جریمې په ورکړ مکلف کېاږي ،د

م کور مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی
اانی
اءار ( )10000افغا
اغ ده ها
مبلا
ماایگااردد در صااورت تخلااف

دوه یم ځل لپاره د بیا سارغړونې پاه
صورت کې د ترانساپورتي شارکت
فیالیت د پنځلسو ورځو مود لپااره
تیلیق کېږي او د درېیم ځل لپااره د

مجدد برای بار دوم ،فیالیت شارکت
ترانسپورتی باه مادت پاانءده روز
تیلیق گردیده و در صاورت تکارار
برای بار سوم اجاازه ناماۀ فیالیات

تکرار په صورت کاې د ترانساپورتي
شرکت د فیالیت اجازه لیک لغوکېږي.

شااارکت ترانساااپورتی لغاااو
میشود.
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نداشتن میخانیک مسلکی
مادۀ سی و دوم:

که چېر ترانسپورتي شرکت مسلکي

هرگاه شرکت ترانسپورتی میخانیاک

میخاینک استخدام نکاړي ،د هغاه د
فیالیت اجازه لیک په لومړي پړاو کې د
یو میاشتې مود لپاره تیلیق کېږي او
د مسلکي میخانیک د نه استخدام پاه

مسلکی را استخدام ننماید ،اجازه نامۀ
ارای
اۀ اول با
ات آن در مرحلا
فیالیا
مدت یک ماه تیلیاق گردیاده و در
صورت عادم اساتخدام میخانیاک

صورت کې د هغه د فیالیت اجازه لیک
لغو کېږي.

مسلکی ،اجازه نامۀ فیالیات آن لغاو
میگردد.

د فیالې نمایندګۍ نه لرل
دري دېرشمه ماده:

نداشتن نمایندگی فیال
مادۀ سی و سوم:

که چېر ترانسپورتي شرکت په هغاه
والیت کې چې نمایندګي نلري ،فیالیت
وکړي ،د هغه د فیالیت اجازه لیک په
لومړي پړاو کې د یو میاشتې ماود

هرگاه شرکت ترانسپورتی در والیتای
که نمایندگی ندارد ،فیالیت نمایاد،
ات آن در
اۀ فیالیاا
اازه ناماا
اجاا
مرحلۀ اول برای مدت یک ماه تیلیاق

لپاره تیلیق کېږي او د نمایندګۍ د ناه
رامنځته کولو په صورت کې ،د هغه د
فیالیت اجازه لیک لغو کېږي.

گردیده و در صورت عادم ایجااد
نمایندگی ،اجازه نامۀ فیالیت وی لغو
میگردد.

د ښاري لېږدوونکو وسایطو فیالیت
څلور دېرشمه ماده:

فیالیت وسایط نقلیۀ شهری
مادۀ سی و چهارم:

هرگاه رانندۀ واسطۀ نقلیۀ شهری (ب)،
مخالف خط سیر تییین شده ،فیالیات

که چېر د ښاري لېږدوونکې واسطې
(ب )،چلوونکی د ټاکلي خاط سایر
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مخااالف ،فیالیاات وکااړي ،د زرو
( ) ۱۰۰۰افغانیو نغدي جریماې پاه
ورکړ مکلف کېږي .د مؤجه عا ر

نماید ،مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی
مبلغ یاک هاءار ( )1000افغاانی
میگردد .داشتن ع ر مؤجاه از ایان

لرل له دغه حکم څخه مستثني دي.

حکم مستثنی است.

اې
اي لېږدوونکا
اي ټکسا
د اررافا
واسطې فیالیت
پنځه دېرشمه ماده:

فیالیت واساطۀ نقلیاۀ تکسای
اررافی
مادۀ سی و پنجم:

که چېر د اررافي ټکسي لېږدوونکې
واسطې مالک یا چلاوونکی د ټاکال
شوي خط سیر مخالف فیالیت وکړي،
د پنځه سوه ( )۵۰۰افغاانیو نغادي

هرگاه مالک یا رانندۀ واساطۀ نقلیاۀ
تکسی اررافی مخالف خط سیر تییین
شده فیالیت نماید ،مکلف به پرداخت
جریمۀ نقدی مبلغ پن صاد ()500

جریمې په ورکړ مکلف کېږي.

افغانی میگردد.

د جریمې د پارچې د اعتبار موده
شپږ دېرشمه ماده:

مدت اعتبار پارچه جریمه
مادۀ سی و ششم:

دد قانون په ( )۲ګڼه ضمیمه کاې د

پارچااه جریمااۀ مناادر ضاامیمۀ

در شو جریمې پارچه یواز د یوځل
لپاره له مبدا څخه ترمقصاد پاور
اعتبار لري.

شماره ( )2این قانون صرف برای یک
بار از مبادا الای مقصاد اعتباار
دارد.

د خدمت د ترسره کولو تیرفه
اووه دېرشمه ماده:

تیرفۀ انجام خدمت
مادۀ سی و هفتم:

( ) 1هرگاااه وزارت ترانسااپورت،
تیرفۀ انجام خدمت را در حاالت غیر

( ) ۱که چېر د ترانسپورت وزارت ،د
خدمت د ترسره کولاو تیرفاه پاه
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غیرمترقبه حاالتو کې په ترانساپورتي
شرکتونو ووېشاي ،مؤظاف شاوی
ترانسپورتي شرکت مکلف دی په ټاکلې

مترقبه به شرکت های ترانسپورتی توزیع
نماید ،شرکت ترانساپورتی توظیاف
شده ،مکلف است در مییااد مییناه

اپورتي
اې مناس ا ترانسا
ااد کا
مییا
لېږدوونکي وسایط د خدمت د ترسره
کولو لپاره توظیف کړي.

وسایط نقلیۀ ترانسپورتی مناسا را
جهاات انجااام خاادمت توظیااف
نماید.

( ) ۲که چېر ترانساپورتي شارکت
دد ماد په ( )۱فقره کې در شوی
مکلفیت ترسره نکړي د هغه د فیالیت
اجازه لیک د یو میاشتې مود لپاره

اپورتی
ارکت ترانسا
ااه شا
( ) 2هرگا
ان
ارۀ ( )1ایا
ادر فقا
ات منا
مکلفیا
ماده را انجام ندهد ،اجازه نامۀ فیالیت
آن برای مدت یک ماه تیلیق گردیده و

تیلیق کېږي او د عمل د تکارار پاه
صورت کې د هغه د فیالیت اجازه لیک
لغو کېږي .د مؤجه ع ر لرل له دغاه

در صورت تکرار عمل ،اجاازه ناماۀ
فیالیت وی لغو می گاردد .داشاتن
ع ر مؤجه از ایان حکام مساتثنی

حکم څخه مستثني دي.

است.

له ټاکلې مود څخه زیات د بهرنۍ
لېږدوونکې واسطې درېدل
اته دېرشمه ماده:

توقف بیشتر از مییاد میینه واسطۀ
نقلیۀ خارجی
مادۀ سی و هشتم:

اړوندو تقنیني سندونو د در شاوي
مییاد له بشپړېدو وروسته ،له مؤجه ع ر
پرته له څلېریشتو ساعتونو څخه زیات د

تکمیل مییاد مندر اساناد تقنینای
مربوط ،بیشتر از بیست و چهار ساعت
در داخل کشور بدون عا ر مؤجاه،

هېواد په دننه کې ودرېږي ،چلوونکی د

توقف نماید ،راننده در برابر هار روز

هرگاه واسطۀ نقلیۀ خاارجی بیاد از

که چېر بهرنۍ لېږدوونکې واسطه د
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هر ورځې درېدو پار وړاناد  ،د
یو سلو اویا ( )۱۷۰امریکایي ډالرو یا
په افغانۍ پیسو د هغو میادل د نغادي

توقف ،مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی
مبلغ یکصد و هفتااد ( )170دالار
امریکایی یا میادل آن به پول افغاانی

جریمې په ورکړه مکلف دی.

میباشد.

په اختصاصي لېږدوونکې واساطه
کې د مسافرو او مالونو نه لېږدونه
نهه دېرشمه ماده:

عدم انتقال مسافرین و اماوال در
واسطۀ نقلیۀ اختصاصی
مادۀ سی و نهم:

( ) ۱که چېر مالک یا چلوونکی په بار
وړونکې لېږدوونکې واسطه کې ،مسافر
انتقال کړي د هر مسافر په وړاند د
سلو ( ) ۱۰۰افغانیو نغدي جریمې پاه

( )1هرگاه مالک یا راننده در واسطۀ
نقلیه باربری ،مسافر را انتقال دهد در
برابر هر مسافر ،مکلف به پرداخات
جریمۀ نقدی مبلاغ یکصاد ()100

اې د
اف دی او د پېښا
اړ مکلا
ورکا
رامنځته کېدو په صورت کې ،تر عدلي
تیقی الند هم نیول کېږي.

افغانی میباشد و در صاورت وقاو
حادبه ،تحت تیقی عدلی نیء قارار
میگیرد.

( )۲که چېر مالک یا چلوونکی ،لاه
ټول بک ،پرته په مساافر وړونکاې
واسطه کې مالونه انتقال کړي ،د هرو
اوو کیلو ګرامو بار د انتقال په وړاند ،

( )2هرگااه مالاک یاا رانناده در
واسطۀ نقلیۀ مسافربری باه اساتثنای
تول بک ،،اماوال را انتاقال دهد،
در برابرانتقال هر هفت کیلوگرام بار،

د پنځوسو( )۵۰افغانیو نغدي جریماې
په ورکړ مکلف کېږي .د اړوناد
لېږدوونکې واسطې د زیات بار له امله د

مکلف به پرداخت جریمۀ نقدی مبلاغ
پنجاه ( )50افغاانی مایگاردد .در
صورت وقو حا دبه ناشی از اضافه بار

رامنځته شو پېښې په صورت کاې،

اۀ
اطه نقلیااا
اودن واسااا
بااا
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مالک یا چلوونکی د قانون له حکمونو
سره سم تر عدلي تیقی الناد هام
نیول کېږي.

مربوط ،مالک یا راننده مطابق احکاام
قانون تحت تیقی عدلی نیاء قارار
میگیرد.

( )۳د د ماد په ( ۱او  )۲فقرو کې
د در شو لېږدوونکې واسطې مالک
یا چلوونکی مکلاف دی ،د اړونادو

( ) 3مالک یا راننده واسطۀ نقلیۀ مندر
فقره های (1و )2این مااده مکلاف
است ،مسافر و اموال اضافه بار وسایط

لېږدوونکو وسایطو اضافه بار مسافر او
مالونه تخلیه اوهغه د مناسبې لېږدوونکې
واسطې په واسطه ،انتقال کړي.
( ) ۴د مسافر وړونکاې لېږدوونکاې

اا
اه و آن ها
اوط را تخلیا
اۀ مربا
نقلیا
را توسط واسطه نقلیۀ مناس  ،انتقال
نماید.
( ) 4مالک یا راننادۀ واساطۀ نقلیاۀ

واسطې مالک یا چلوونکی مکلف دی،
د مسافر تر ( )۳۰کیلوګرامو پور بار،
په وړیا ډول انتقال کړي.

مسافربری مکلف است ،الای ()30
کیلوگرام بار مسافر را رور رایگاان
انتقال نماید.

اضافه بار
څلوېښتمه ماده:

اضافه بار
مادۀ چهلم:

( )۱که چېار د مساافر وړونکاې
لېږدوونکې واسطې مالک یا چلوونکی
د مؤلد کمپنۍ له ټاکل شوي ظرفیت

( )1هرگاااه مالااک یااا رانناادۀ
واسطۀ نقلیۀ مساافربری ،بیشاتر از
ظرفیاات تییااین شاادۀ کمپناای

څخه زیات ،مسافر انتااقال کاړي،
د اضافي مسافرو په تخلیې سربېره د هر
مسافر پر وړاند د ټاکلې کرایاې د

مؤلااد ،مسااافرین را انتاااقال
دهد ،عالوه بر تخلیۀ مسافرین اضافی
در برابر هار مساافر ،مکلاف باه

میادل مبلغ د نغدي جریمې په ورکړ

پرداخت جریمۀ نقدی مبلاغ میاادل
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مکلف کېږي.
اې
اار وړونکا
ار د با
اه چېا
( ) ۲کا
لېږدوونکې واسطې مالک یا چلوونکی

کرایه میینه میگردد.
( )2هرگاااه مالااک یااا رانناادۀ
واسااطۀ نقلیااۀ باااربری ،بیشااتر

د مؤلد کمپنۍ له ټاکل شوي ظرفیت
څخه زیات ،مالونه انتاقال کاړي ،د
اضافي بار په تخلیې ساربېره د هارو

از ظرفیت تییین شدۀ کمپنی مؤلاد،
اموال را انتقال دهد ،عالوه برتخلیۀ بار
اضافی در برابر هر هفت کیلوگرام بار

اووکیلو ګرامو اضافي بار په وړاند  ،د
پنځه سوه ( )۵۰۰افغانیو نغدي جریمې
په ورکړ هم مکلف کېږي.
( )۳د د ماد په ( ۱او  )۲فقرو کې

اضااافی ،مکلااف بااه پرداخاات
جریمۀ نقدی مبلاغ پنجصاد ()500
افغانی نیء میگردد.
( )3مالک یا رانندۀ وسایط نقلیۀ مندر

د در شو لېږدوونکې واسطې مالک
یا چلوونکی مکلاف دي ،د اړونادو
لېږدوونکو وسایطو اضافه بار مسافر او

فقره های (1و )2این ماده مکلف اند،
مسافر و اموال اضافه بار وسایط نقلیۀ
مربوط را تخلیه و آنهاا را توساط

مالونه تخلیه اوهغه د مناسبې لېږدوونکې
واسطې په واسطه انتقال کړي.

اۀ مناس ا  ،انت ااقال
اطه نقلیا
واسا
نمایند.

د سندونو نه لرونکې لېږدونکاې
واسطې بارګیري
یوڅلوېښتمه ماده:

بارگیری واساطۀ نقلیاۀ بادون
اسناد
مادۀ چهل و یکم:

( ) ۱ترانسپورتي شرکت نشي کوالی،
مسافر او مالونه د ګمرکي ،ترافیکي او
ترانسپورتي سندونو د ناه لرونکاې

( )1شاااارکت ترانسااااپورتی
نمی تواناد ،مساافرین و امااوال
را با واساطۀ نقلیاه بادون اساناد

اطه
اه واسا
اطې پا
اې واسا
لېږدوونکا

اپورتی
ای و ترانسا
ای ،ترافیکا
گمرکا
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انتقال کړي.
( )۲هغه ترانسپورتي شرکت چې مسافر
او مالونه دد ماد په ( )۱فقره کې د

انتقال دهد.
( ) 2شاارکت ترانسااپورتی کااه
مسافرین و اموال را با واسطۀ نقلیاۀ

در شو لېږدوونکې واساطې پاه
واسطه انتقال کړي ،د هغه د فیالیات
اجازه لیک لغو کېږي.

مندر فقرۀ ( ) 1این ماده انتقال نماید،
اجااازه نامااۀ فیالیاات آن لغااو
میگردد.

عواید او نغدي جریمې
دوه څلوېښتمه ماده:

عواید و جریمههای نقدی
مادۀ چهل و دوم:

( ) ۱د د قانون د حکمونو له تطبیاق
څخه ترالسه شوي عوایاد او نغادي
جریمې په دولتي واحد حسا  ،بانک

( )1عوايد و جریمه های نقدی حاصلۀ
ناشی از تطبیق احکام این قاانون باه
حسا واحد دولتی تحویال باناک

ته تحویلېږي.
( ) ۲د لېږدوونکو وسایطو د جریمې د
پارچې بڼه او محتوي د د قانون لاه

میگردد.
( )2شکل و محتوای پارچاۀ جریماه
وسایط نقلیه مطابق ضمیمۀ شماره ()2

ام د
اره سا
امیمې سا
اې ضا
( ) ۲ګڼا
ترانسپورت وزارت له لوري برابرېږي.

این قانون از ررف وزارت ترانسپورت
ترتی میشود.
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شپږم فصل
انتقالي حکمونه

فصل ششم
احکام انتقالی

د د قانون له ناف ېدو څخه مخکې
ترانسپورتي شرکتونه
دري څلوېښتمه ماده:

شرکت های ترانسپورتی قبال از
انفاذ اين قانون
مادۀ چهل و سوم:

هغه ترانسپورتي شرکتونه چې دمخاه
رامنځته شوي دي ،مکلاف دي ،دد
قانون له ناف ېدو څخه وروسته د شپږو
میاشتو په ترڅ کې ،اړوناد فیالیتوناه

شاارکتهااای ترانسااپورتی کااه
قبال ايجاد گرديده اند ،مكلف اناد،
فیاليتهای مرباوط را در خااالل
شش ماه ،بید از انفاذ این قانون ،مطابق

د د قانون له حکمونو سره سم ،تنظیم
کړي.

احكااام اياان قااانون ،تنظاایم
نمایند.

د مؤلد کمپنۍ مییار
څلورڅلوېښتمه ماده:

مییار کمپنی مؤلد
مادۀ چهل و چهارم:

د هغو لېږدوونکو وسایطو مالکان چې
دد قانون له ناف ېدو څخه مخکې ،د
مؤلد کمپنۍ د تخنیکاي مییاارونو

مالکین وسایط نقلیاۀ کاه قبال از
انفاااذ ایاان قااانون ،باارخالف
ای
ای کمپناا
اای تخنیکاا
مییارهاا

پرخالف یې په اړوناد لېږدوونکاې
واسطه کې د تناژ د لوړولو په منظور،
تخنیکي بدلونوناه وارد کاړي دي،
مکلف دي ،اړوند لېږدوونکې واسطې

اوط
اۀ مربا
اطۀ نقلیا
اد در واسا
مؤلا
بااه منظااور بلنااد بااردن تناااژ،
تغییرات تخنیکی وارد نماوده اناد،
مکلف اند ،جهت اخ کارت مصونیت

ته د مصونیت د کارت د اخیستلو لپاره

تخنیکی به واسطۀ نقلیاۀ مرباوط در
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د د قانون لاه ناف ېادو وروساته د
شپږو میاشتو مود په تارڅ کاې ،د
ترانسپورت وزارت ته مراجیه وکړي.

خالل مدت شش ماه بید از انفاذ ایان
قانون ،به وزارت ترانسپورت مراجیاه
نمایند.

د ترانسپورتي اتحادیو تأسی،
پنځه څلوېښتمه ماده:

تأسی ،اتحادیههای ترانسپورتی
مادۀ چهل و پنجم:

ترانسپورتي شرکتونه کوالی شاي ،د
قانون له حکمونو سره سم ،ترانسپورتي

شرکت های ترانسپورتی مای توانناد،
مطابق احکام قانون ،اتحادیاه هاای

اتحادیې تأسی ،کړي.

ترانسپورتی را تأسی ،نمایند.

د عوایدو د راټولولو د برېښانايي
سیستم رامنځته کول
شپږڅلوېښتمه ماده:

ایجاااد سیسااتم الکترونیکاای
جمع آوری عواید
مادۀ چهل و ششم:

( ) ۱د ترانسپورت وزارت د عوایدو د
راټولولو د برېښنايي سیستم تر رامنځته
کېدو پور  ،پد قانون کې در شوو
لېږدوونکو وسایطو ته ،د ترانساپورتي

( ) 1وزارت ترانسپورت الای ایجااد
سیستم الکترونیکی جمع آوری عواید،
کتابچۀ سیر ترانسپورتی را به وساایط
نقلیۀ منادر ایان قاانون صاادر

سیر کتابچه صادروي.
( ) ۲د ترانسپورت وزارت مکلف دی،
او
ادو د راټولولا
اپورتي عوایا
د ترانسا
برېښنايي سیستم دد قانون له ناف ېدو

مینماید.
( ) 2وزارت ترانسپورت مکلف است،
سیستم الکترونیکی جمع آوری عواید
ترانسپورتی را در خالل مدت یک سال

ور وسته ،د یوه کال او شپږو میاشاتو
مود په ترڅ کې رامنځته کړي.
( ) ۳د ترانسپورت وزارت مکلف دی،

و شش ماه بید از انفاذ این قانون ایجاد
نماید.
) ) 3وزارت ترانسااپورت مکلااف
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ترانسپورتي شرکتونو ته د فیالیات د
اجازه لیک د صاادرولو د داورلباۍ
پروسه دد قانون له ناف ېادو څخاه

ادور
ای صا
اۀ داورلبا
ات ،پروسا
اسا
اجازه نامۀ فیالیت را به شرکت هاای
ترانسپورتی در خالل یک سال بید از

وروسته د یوه کال په ترڅ کاې پیال
کړي.
( ) ۴هغه ترانسپورتي شرکتونه چې دد

ااز
اانون آغاا
ان قاا
ااذ ایاا
انفاا
نماید.
( )4شرکت هاای ترانساپورتی کاه

قانون له حکمونو سره سم یې د فیالیت
اجازه لیک د داورلبۍ له الر ترالسه
کړی دی ،د فیالیت د اجازه لیاک د
صادرېدو له نېټې څخه ،د ترانسپورتي

اجااازه نامااۀ فیالیاات را مطااابق
احکام این قانون از رریاق داورلبای
بدست آورده اند از تاریخ صدور اجازه
نامۀ فیالیت ،مکلف باه اساتفاده از

سیر له کتابچې څخه په ګټې اخیستنې
مکلف ندی.

کتابچاااه سااایر ترانساااپورتی
نمی باشند.

بین المللي لېږد رالېږد
اووه څلوېښتمه ماده:

حمل و نقل بینالمللی
مادۀ چهل و هفتم:

فصل هفتم
احکام متفرقه

اووم فصل
متفرقه حکمونه

( )۱د مالونو بین المللي لېږد رالېږد او
د واټ د بین المللي لېږد رالېاږد پاه
سیستم ) (TIRپور اړوند چار  ،د

( )1حمل و نقل بینالمللی اماوال و
امور مربوط به سیستم حمال و نقال
بینالمللی جاده ( )TIRبر اساس میثاق

واټ د بین المللي لېږد رالېږد د میثاق
) (TIRپربنسټ صورت مومي.
( )۲د واټ د بین المللي لېږد رالېاږد

حمل و نقل بینالمللی جااده ()TIR

صورت میگیرد.
( ) 2امور مربوط به تطبیاق سیساتم
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( )TIRد سیستم په تطبیاق پاور
اړوند چار په جال تقنیني سند کاې
تنظیمېږي.

حملونقل بینالمللی جاده ( )TIRدر
سااند تقنیناای جداگانااه تنظاایم
میگردد.

غیرمترقبه حاالت
اته څلوېښتمه ماده:

حاالت غیر مترقبه
مادۀ چهل و هشتم:

( ) ۱ترانسپورتي شرکت مکلف دی ،په
غیرمترقبه حاالتوکااې د ترانسپورت

( ) 1شرکت ترانسپورتی مکلف است،
در حاالت غیر مترقباه باه منظاور

وزارت له الر  ،د همکارۍ او مرستې
په منظور ،د جغرافیایي وضییت په پام
کې نیولو سره ،د هېواد په دننه یا بهر
کې د بېړنیو بشري مرستو د رساولو

همکاری و مساعدت از رریق وزارت
ترانسپورت با درنظرداشت وضاییت
جغرافیایی ،واسطۀ نقلیاۀ مناسا را
جهت رسانیدن مساعدتهای عاجال

لپاره مناسبه لې ږدوونکې واسطه ،توظیف
کړي.
( ) ۲که چېر ترانساپورتي شارکت

بشری در داخل یا خار از کشاور،
توظیف نماید.
( ) 2هرگاه شارکت ترانساپورتی از

دد ماد په ( )۱فقره کاې د در
شوي مکلفیت له ترسره کولو څخه ډډه
وکړي ،حکومات کاوالی شاي ،د
ترانسپورتي شرکت لېږدوونکې واسطه

ایفای مکلفیت مندر فقرۀ ( )1ایان
ماااده ،امتنااا ورزد ،حکوماات
میتواناد ،واساطه نقلیاۀ شارکت
ترانسپورتی را رور مؤقت در اختیاار

په لنډمهال ډول په واک کې واخلي او
د بې ړنیو بشري مرستو د رسولو لپاره تر
ګټې اخیستنې الند راولي.

گرفته و جهت رسانیدن مساعدتهای
عاجل بشری ماورد اساتفاده قارار
دهد.
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هېواد ته د بهرناۍ لېږدوونکاې
واسطې دننه کېدل
نهه څلوېښتمه ماده:

ورود واسطۀ نقلیۀ خارجی به داخل
کشور
مادۀ چهل و نهم:

منظور د هېواد دننه ته د بهرني هېواد د
لېږدوونکې واسطې دننه کېدل ،د قانون
له حکمونو سره سم ،صورت مومي.

به منظور انتقال مسافرین و اموال باه
داخل کشور مطابق احکاام قاانون،
صورت میگیرد.

( ) ۲هغه مالونه چې د د ماد په ()۱
فقره ک ې د در شوي حکم له رعایتولو
پرته د بهرني هېواد پاه لېږدوونکاې
واسطې سره هېواد ته واردېاږي ،پاه

( )2امااوالی کااه بااا واسااطۀ
نقلیااۀ کشااور خااارجی باادون
ارۀ ()1
ام منادر فقا
رعایات حکا
این ماده به کشور وارد میشاود در

سرحدي صفري سیمه کې تخلیه کېږي
او په کورنۍ لېږدوونکې واسطې ساره
انتقالېږي.

نقطه صفری سرحدی تخلیه شده و با
ااقال
ای انتا
اۀ داخلا
اطۀ نقلیا
واسا
میگردد.

د ترانسپورتي بنسټونو رامنځته کول
پنځوسمه ماده:

ایجاد زیربناهای ترانسپورتی
مادۀ پنجاهم:

( )1ورود واسطه نقلیۀ کشورخارجی

( )۱د مسافرو او مالونو د انتاقال په

( ) ۱د ترانسپورت وزارت مکلف دی،
د لویو الرو په تګلوري کاې مساافر
وړونکي او بار وړونکاي ترمینلوناه،

( )1وزارت ترانسااپورت مکلااف
است ،ترمیانال های مساافربری و
باربری ،پارکینگ ها و ورکشاپ هاای

پارکینګونه او تخنیکي ورکشاپونه او د
اږد
اږد رالېا
اي لېا
این المللا
واټ د با
تم ځایونه ( )TIR parksرامنځتاه،

تخنیکی و توقفگاههای حمالونقال
بینالمللی جاده ( )TIR parksرا در
مساایر شاااهراههااا ایجاااد،
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وساتي او مراقبت کړي.
( ) ۲د ترانسپورت وزارت کوالی شي،
د د ماد په ( )۱فقره کې در شوی

حفظ و مراقبت نماید.
( )2وزارت ترانساااااااپورت
ماای توانااد ،مکلفیاات مناادر

مکلفیت له خصوصي سکتور ساره د
قرارداد د عقد کولو له الر ترساره
کړي.

فقرۀ ( ) 1این ماده را از رریق عقاد
قاارارداد بااا سااکتور خصوصاای
انجام دهد.

( )۳د د ماااد پااه ( )۱فقااره
کې د در شوو تأسیسااتو اړوناد
چار په جاال تقنیناي ساند کاې
تنظیمېږي.

اات
اه تأسیسا
اوط با
اور مربا
( ) 3اما
مناادر فقاارۀ ( )1ایاان ماااده
در سند تقنینای جداگاناه ،تنظایم
میگردد.

د مبالغو د اندازو تیدیل
یو پنځوسمه ماده:

تیدیل اندازههای مبالغ
مادۀ پنجاه و یکم:

( ) ۱د ترانسپورت وزارت کوالی شي،
شرایطو او د پیسو نوساناتو په پام کې

( ) 1وزارت ترانساااااااپورت
ماایتوانااد ،بااا درنظرداشاات

نیولو سره د مالیې وزارت په ماوافقې
سااره ،پااه دغااه قااانون کااې د
در شوو مبالغو په ډولونو او انادازو
کې ،حکومت ته الزم تیدیلونه وړاندیء

شااارایط و نوساااانات پاااولی
به موافقۀ وزارت مالیاه در اناوا و
اندازه های مبالغ مندر این قاانون،
تیدیالت الزم را به حکومت پیشانهاد

کړي.
( )۲د د ماد په ( )۱فقره کې در
شوي تیدیلونه د حکومت له تصاوی

نماید.
( )2تیدیالت مندر فقارۀ ( )1ایان
ماده بیاد از تصاوی حکومات از

وروسته په رسمي جریده کې د خپرېدو

تاریخ نشر در جریدۀ رسامی ،قابال
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له نېټې څخه ،د تطبیق وړ دي.

تطبیق میباشد.

د مقررو وړانادیء ،د الیحاو او
کړنالرو وضع کول
دوه پنځوسمه ماده:

پیشنهاد مقررهها ،وضع لاوای و
ررزالیملها
مادۀ پنجاه و دوم:

د ترانسپورت وزارت کاوالی شاي،
د د قانون د حکمونو د ال ښه تطبیاق
په منظور ،مقرر وړاندیء او الیحې او

وزارت ترانسپورت میتواند ،به منظور
تطبیق بهتر احکام این قانون ،مقررهها را
پیشنهاد و لوای و ررزالیملها را وضع

کړنالر وضع کړي.

نماید.

انفاذ
دري پنځوسمه ماده:

انفاذ
مادۀ پنجاه و سوم:

دغه قانون په رسمي جریده کاې لاه

ایاان قااانون یااک ماااه بیااد از

خپرېدو څخه یوه میاشات وروساته
ناف ېږي او د هغه په ناف ېدو ساره د
۱۳۵۸کال په ()۴۲۹ګڼاه رسامي
جریده کې خپور شاوی د ځمکناي

نشاار در جریاادۀ رساامی نافاا
و ب ا انفاذ آن ،قانون تنظایم سایر و
فیالیت وساایط نقلیاۀ ترانساپورتی
زمیناای منتشاارۀ جریاادۀ رساامی

ترانسپورتي لېږدوونکو وسایطو د سیر
او فیالیت د تنظیم قاانون ،د ۱۳۵۹
کال په ( )۴۵۲ګڼه رسمي جریده کې
خپره شو دهغه ( )۱ګڼاه ضامیمه،

اال ،1358
اماره ( )429ساا
شاا
ضاامیمۀ شااماره ( )1آن منتشاارۀ
جریااادۀ رسااامی شاااماره
( )452سااال  ،1359ضاامیمۀ

د ۱۳۶۰کال په ( )۴۹۴ګڼه رسامي
جریده کې خپره شو د هغه ( )۲ګڼه
ضمیمه او د  ۱۳۵۸کال پاه ()۴۳۹

شااماره ( )2آن منتشاارۀ جریاادۀ
رساامی شااماره ( )494سااال
ارۀ
ادیالت آن منتشاا
1360و تیاا
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ګڼه او د ۱۳۶۸کال په ( )۶۸۳ګڼه او
د  ۱۳۶۹کال پاه ( )۷۳۱ګڼه رسمي
جریدو کې د هغه خپاره شوي تیدیلونه،

جراید رسمی شاماره ( )439ساال
 )683( ،1358ساااال  1368و
( )731ساااال  1369ملغااای

لغوکېږي.

میگردد.
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مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

( )۱ګڼه ضمیمه
د افغانستان اسالمي جمهوريت
د ترانسپورت وزارت
)

ریاست (

د مسافر لېږدوونکې نقلیه واسطې د ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم د محصول د ورکړې تعرفه
ددې پاڼې بیه ( )۱۰افغانۍ
)

د حوالې نمبر او د تعرفې د کتابچې ټوک (:
 -۱پرلپسې نمبر :
 -۲د تعرفې د وېش ځای:

/

نېټه :

۱۳۹

 -۳د چلوونکي یا مالک نوم :
 -۴د واسطې پلیت (ب/ت) د صادرېدو ځای.......................................:
 -۵د څوکیو شمېر( :
 -۶د انجن نمبر :

)

 -۷اړوند شرکت ( :
) مقصد( :
 -۸مبداء( :
 -۹فاصله په کیلومتر(
 -۱۰د ورکړې وړ مبلغ :

)

)
په عدد :

 -۱۱د وېشونکي کارکوونکي نوم (:

)
(

) په حروفو ( :
) د کارکوونکي دنده (

)
) د کارکوونکي بست (

)

 -۱۲د کارکوونکي السلیک :
 -۱۳مهر :
 -۱۴د تعرفې د السته راوړونکي د اړیکې شمېره :
یاددښت  :دغه تعرفه په دریو نقل ونو کې برابره شوې ده چې د کاربن کاغذ په صورت دي ،د سند لومړی نقل د کندې په توګه د عوایدو له
راپور سره ضم ،د سند دوه یم نقل چلوونکي ته د(لسو) افغانیو د ورکړې په بدل کې او درېیم نقل په مقصد کې د ترانسپورت اړونددې
څانګې ته دې وسپارل شي.
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۱۳۹۷/۲/۲۵

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

ضمیمه شماره ()1
جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت ترانسپورت
)
ریاست (
تعرفۀ پرداخت محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی واسطۀ نقلیۀ مسافر بری
قیمت این ورق ( )10افغانی
)

نمبر حواله و جلد کتابچه تعرفه(:
 -1نمبر مسلسل :
 - 2محل توزیع تعرفه :

/

تاریخ :

/

139

 -3اسم راننده یا مالک......................:
 -4پلیت واسطه ( ب /ت) محل صدور........................:
)
 -5تعداد چوکی ( :
 -6نمبر انجن ..............................:
)
 -7شرکت مربوطه(:
)

) مقصد( :
 -8مبداء ( :
( )
 -9فاصله به کیلومتر:
)
) به حروف (
 -10مبلغ قابل تادیه:به عدد (
) وظیفه کارکن (
 -11اسم کارکن مؤظف توزیع کننده (
 -12امضای کارکن:
 -13مهر
 -14شماره تماس دریافت کننده تعرفه:

) بست کارکن (

)

نوت :این تعرفه در سه نقل تهیه شده که به صورت کاغذ کاربن می باشد ،نقل اول سند بحیث کنده ضم راپور
عواید ،نقل دوم سند به راننده در بدل پرداخت مبلغ (ده) افغانی قیمت این ورق و نقل سوم به شدعبه مربدو
ترانسپورت در مقصد تحویل شود.
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مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

( )۱ګڼه ضمیمه
د افغانستان اسالمي جمهوريت
د ترانسپورت وزارت
)

ریاست (

د بارلېږدوونکې د نقلیه واسطې د ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم د محصول د ورکړې تعرفه
ددې پاڼې بیه ( )۱۰افغانۍ
)

د حوالې نمبر او د تعرفې د کتابچې ټوک (:
 -۱پرلپسې نمبر :
 -۲د تعرفې د وېش ځای:

نېټه :

/

/

 -۳د چلوونکي یا مالک نوم :
 -۴تناژ:
 -۵د واسطې پلیت (ل) او د صادرېدو ځای :
 -۶د انجن نمبر :
 -۷اړوند شرکت :
 -۸د مال ډول ...........................................................................................:
)
مقصد ( :
)
 -۹مبداء ( :
)
 -۱۰واټن(فاصله) په کیلومتر(
)
) په حروفو ( :
 -۱۱د ورکړې وړ مبلغ :په عدد ( :
) د کارکوونکي بست (
) د کارکوونکي دنده (
 -۱۲د وېشونکي کارکوونکي نوم (:
 -۱۳د کارکوونکي السلیک:
 -۱۴مهر :
 -۱۵د تعرفې د السته راوړونکي د اړیکې شمېره :

)

یاددښت  :دغه تعرفه په دریوو نقلونو کې برابره شوې ده چې د کاربن کاغذ په صورت دي ،د سند لومړی نقل د کندې
په توګه د عوایدو له راپور سره ضم ،د سند دوه یم نقل چلوونکي ته د ( ) ۱۰افغانیو ددې پاڼې د بیې د ورکړې په بدل
کې او درېیم نقل په مقصد کې د ترانسپورت اړوندې څانګې ته دې وسپارل شي.
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مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

ضمیمه شماره ( )1
جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت ترانسپورت
ریاست (

)

تعرفۀ پرداخت محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی واسطۀ نقلیۀ بار بری
قیمت این صفحه ( ) 10افغانی
)

نمبر حواله و جلد کتابچه تعرفه(:
 -1نمبر مسلسل :
 -2محل توزیع تعرفه :

تاریخ :

/

/

 -3اسم راننده یا مالک
 -4تناژ :
 -5پلیت واسطه (ل ) و محل صدور:
 -6نمبر انجن
 -7شرکت مربوطه
 -8نوعیت مال ................................................................................:
)
) مقصد( :
 -9مبداء( :
)
 -10فاصله به کیلومتر (
) به حروف ( :
 -11مبلغ قابل تادیه  :به عدد ( :
) بست کارکن(
) وظیفه کارکن (
 -12اسم کارکن توزیع کننده(:
 -13امضاء کارکن:
 -14مهر :
 -15شماره تماس دریافت کننده تعرفه :

)
)

نوت :این تعرفه در سه نقل تهیه شده که به صورت کاغذ کاربن می باشد ،نقل اول سند بحیث کنده ضم راپور
عواید ،نقل دوم سند به راننده در بدل پرداخت مبلغ (ده) افغانی قیمت این ورق و نقل سوم به شعبه مربو
ترانسپورت در مقصد تحویل شود.
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( )۲ګڼه ضمیمه
د افغانستان اسالمي جمهوریت
د ترانسپورت وزارت

)

ریاست (
د جریمې پارچه :
)

د حوالې نمبر او د جریمې د پارچې ټوک( :

)

پرلپسې ګڼه (

د نقلیه واسطې مشخصات

د نقلیه واسطې د مالک یا چلوونکي پېژندګلوي

 -۱د پليت نمبر :
 -۲د جواز سیر نمبر :
 -۳د انجن نمبر :
 -۴د شاسي نمبر :

 -۱نوم :
 -۲د پالر نوم :
 -۳د تذکرې نمبر:
 -۴والیت :

 -۵مجاز عمومي وزن ( :
 -۶د خالص بار وزن :
 -۷اړوند شرکت :
 -۸د جواز سیر د صادرولو ځای (والیت)( :
) د پاڼې ګڼه (
 -۹د ثبت د کتاب ټوک (

) یا د څوکیو شمېر (

د سرغړونې ډول(:
د واټ د ترانسپورت د تنظیم د قانون له( :
د جریمې مقدار  :په عدد (

)

)

) د ثبت ګڼه( )

) د سرغړونې نېټه /

/

د مؤظف کارکوونکي نوم(:
بست( :

) مادې سره سم
) په حروفو (

 -۵ولسوالي :
) ناحیه ( :
 -۶کلی( :
 -۷د تیلیفون شمېره:

)

)

)

)

د اړوند بندر یا شعبې نوم :
والیت :
السلیک او مهر
د بانک السلیک اوتاْیید

یاددښت :د جریمې پارچه د کاربني کاغذ په دریوو نقلونو کې چاپېږي چې لومړۍ نقل بانک ته سپارل کېږي،دوه یم
نقل د چلوونکي سند او درېیم نقل له وېشو نکې څانګې سره پاتې کېږي ترڅو د هغه له مخې د عوایدو راپور محاسبه
شي.
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ضمیمه شماره ()2

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت ترانسپورت
)

ریاست (
پارچه جریمه:
)

نمبر حواله و جلد پارچه جریمه ( :

)

شماره مسلسل (

مشخصات واسطه نقلیه

شهرت مالک یا رانندۀ واسطه نقلیه

 -1نمبر پلیت :
 -2نمبر جواز سیر:
 -3نمبر انجن:
 -4نمبر شاسی:

 -1اسم:
 -2اسم پدر:
 -3نمبر تذکره :
 -4والیت :
) یا تعداد چوکی (

 -5وزن عمومی مجاز( :
 -6وزن بار خالص :
 -7شرکت مربوطه :
 -8محل صدور جواز سیر (والیت)( :
) شماره صفحه (
 -9جلد کتاب ثبت (
نوع تخلف (:
مطابق ماده ( :
مقدار جریمه  :به عدد (

)

)

) شماره ثبت (

) تاریخ تخلف /

 -5ولسوالی:
 -6قریه( :
 -7شماره تلفن:

) ناحیه (:

)

/

نام کارکن موظف(:
بست( :
نام بندر یا شعبه مربوطه :

) قانون تنظیم ترانسپورت جاده
) به حروف(

)

)

)

)

والیت :
امضاء ومهر
امضاء و تایید بانک

نوت:پارچه جریمه به سه نقل کاغذ کاربنی چاپ می شود که نقل اول به بانک سپرده می شود  ،نقل دوم سند راننده
ونقل سوم نزد شعبه توزیع کننده باقی مانده تابرویت آن گزارش عواید محاسبه گردد.

56

۱۳۹۷/۲/۲۵

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۳۰۰

د افغانستان اسالمي جمهوریت

جمهوری اسالمی افغانستان

ښاغلی ډاکټر عبــدالبصیر "انور"

محترم داکتـر عبدالبصـیر"انور"

د عدلیې وزیر!

وزیر عدلیه!

شماره)۳۳۲( :
تاریخ139۷/۲/۱۲ :

ګڼه)۳۳۲( :
نېټه۱۳۹۷ /۲ /۱۲ :

د ټولنیز مالتړ قانون طرحـه چـې د
ملي شوري د دواړو مجلسونو د ګـ
پالوي د  ۱۳۹۳ /۷ /۲نېټې د ()۱۳۳

طرح قانون حمایـت اجتمـاعی کـه
براساس فیصلۀ شماره ( )1۳۳مـرر
 139۳/۷/۲هیئت مختلط مجلسـی

ګڼې فیصلې پربنسټ له یو لړ تعدیلونو
او ایزاد سره د ( )۳فصلونو او ()۲۲
مادو په دننه کې فیصله شـوی ده ،د

شورای ملی با یک سلسله تعدیالت و
ایزاد به داخل ( )۳فصل و ( )2۲ماده
فیصله گردیده است ،طبق حک مـاد

اساسي قانون د ( )۹۴مادې له حکـ
سره س  ،توشېح شوی ګڼل کېږي.
پردې بناء نوموړی قانون د ملي شوري
د دواړو جرګو د ګ پالوي له فیصلې

( )94قانون اساسی ،توشـیح شـده
محسوب می گردد.
ـا
ـراه بـ
ـانون مت ـ کره همـ
ـاء قـ
بنـ
ـی
ـتلط مجلسـ
ـت مخـ
ـلۀ هیئـ
فیصـ

سره یوځای تاسو ته درواسـتو شـو
ترڅو په رسمي جریده کې د هغه پـه
خپرولو اقدام وکړئ.

شورای ملی به شما ارسا گردید تا به
نشر آن در جریـد رسـمی اقـدام
نمائید.

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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دافغانستان اسالمي جمهوري دولت
ملي شوري
د ټولنیز مالتړ قانون
فیصله

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصله
قانون حمایت اجتماعی

ګڼه)۱۳۳( :
نېټه۱۳۹۳ /۷ /۲ :
د افغانستان د اساسي قانون د سـلمې
مادې له درج شوي حک سره س  ،د

شماره)۱۳۳( :
تاریخ139۳/۷/۲ :
به تأ سی از حک ماد صـدم قـانون
اساسی افغانسـتان ،هیئـت مخـتلط

ملي شوري د دواړو مجلسـونو لـه
درې ،درې غړو څخه جوړ شوي ګـ
هیئت د ټولنیز مالتړ د قا نون طرحه له

مجلسی شورای ملـی بـه ترکیـ
سه ،سه نفر از اعضای هر جرگه قانون
حمایــت اجتمــاعی را در ســه

یو شمېر تعدیلونو او ایزاد سره په درې
فصــلونو او ( )۲۲مــادو کــې
د  ۱۳۹۳ /۷ /۲نېټې د چهارشنبې د
ور ځې په غون ه کې فیصله کړه.

فصل و ( )22ماده با یـک سلسـله
ـۀ روز
ـزاد در جلسـ
ـدیالت و ایـ
تعـ
چهارشنبه مرر  13۹3/7/2فیصـله
نمود.

د ګ هیئت رئیس
قاضي ن یراحمد حنفي

رئیس هیئت مختلط
قاضی ن یراحمد حنفی

د ګ هیئت مرستیا

معاون هیئت مختلط

عبدالباقي بریا

عبدالباقی بریا
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فهرست مندرجات
قانون حمایت اجتماعی
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی۶۱.....................................................

مادۀ دوم:

اهداف۶۱...................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۶۲...............................................

مادۀ چهارم:

مرجع تطبیق۶۴..............................................

مادۀ پنجم:

ایجاد کمیسیون۶۴...........................................

مادۀ ششم:

وظایف و صالحیت های کمیسیون۶۶........................

مادۀ هفتم:

تثبیت بی بضاعتی۶۸.........................................

مادۀ هشتم:

عرضۀ خدمات حمایتی با اجرت۶۸...........................

فصل دوم
طرز حمایت اشخاص بی بضاعت
مادۀ نهم:

نوع حمایت۷۰.............................................

مادۀ دهم:

تعلیم و تربیه71.............................................

مادۀ یازدهم:

فراغت از پرورشگاه71.....................................
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حمایت اشخاص بی بضاعت از طرف مؤسسات خیریه72....

فصل سوم
احکام متفرقه
مادۀ سیزدهم:

منع گدائی73................................................

مادۀ چهاردهم:

جمع آوری گدا ها و معتادین73.............................

مادۀ پانزدهم:

استفاده از صغار و اشخاص دارای ضعف جسمی74..........

مادۀ شانزدهم:

تحویل پول75...............................................

مادۀ هفدهم:

برنامۀ آگاهی76.............................................

مادۀ هجدهم:

افتتاح حساب بانکی76 .....................................

مادۀ نزدهم:

منابع تمویل76...............................................

مادۀ بیستم:

تکفین و تدفین77...........................................

مادۀ بیست ویکم:

وضع مقرره ها و طرزالعمل ها77............................

مادۀ بیست ودوم:

انفاذ78......................................................
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قانون حمایت اجتماعی
فصل اول
احكام عمومی
مبنی
مادۀ اول:

مبني
لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون

این قانون به تمسی از حکم فقترۀ ()۲

د دري پنځوسمې مادې د( )۲فقرې د
حکم له مخې ،وضع شوی دی.

مادۀ پنجاه وستوم قانون اساستتی
افغانستان وضع گردیده است.

موخې
دوه یمه ماده:

اهداف
مادۀ دوم:

ددې قانون موخې عبارت دي له:
-۱د بې وسه زړو کسانو ،بې سرپرسته
ښځو ،معیوبینو ،معلولینو او یتیمانو لپاره
دمادي اومعنوي مرستتو تتممینول او

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -۱تممین مساعدت های مادی ومعنوی
و فراهتتم آوری تسهیالت الزم برای
کهن ستاالن ،زنان بتی سترپرست،

دالزمو آسانتیاوو برابرول.
 -۲د زړو کسانو ،بې سرپرسته ښځو،
معیوبینو او معلولینو تر مالتړ النتدې

معیوبین ،معلولین و ایتام بی بضاعت.
 -۲تتحت حتمایت قتترار دادن
کهن ستاالن ،زنان بتی سرپرستت،

نیول.
-۳د بې سرپرسته اطفالو اوبې وسته
یتیمانتو لتپاره د روزنتون جوړول.
 -۴د کورنیو او بهرنیو حقیقتتي او

معیوبین و معلولین.
 -3ایجتاد پترورشگاه برای اطفال بی
سرپرست وایتام بی بضاعت.
 -4جلب مساعدت های مالی اشخاص
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حُکمي اشخاصو د مرستو راجلبول او د
خیریه مؤسسو د جوړولو لپاره دهغوی
هڅول او ددې قانون د موخو غښتلي

حقیقی و حکمی داخلی وختارجی و
تشویق آنها برای ایجتاد مؤسستات
خیریتته وتقویتتت اهتتداف ایتتن

کول.
 -۵له سوالګرۍ څخه مخنیوی.

قانون.
 -5جلوگیری از تگدی.

اصطالحګانې
درېیمه ماده:

اصطالحات
مادۀ سوم:

دغه اصطالحګانې پدې قتانون کتې
الندې مفاهیم افاده کوي:
 -۱زوړ کس :هغه شخص دی چې د
پنځه شپېته کلنی سن یې بشپړکړی وي

اصطالحات آتی در این قانون مفتاهیم
ذیل را افاده می نماید:
 -1کهنسال :شخصتتی است كته
سن شصت وپنج سالگی را تکمیتل

او د جسمتي کمزورتیاپه وجه شخصاً
د خپل ژونتتد د چتارو د پترم
بیولوتوان ونه لري.

نموده و به علت ضعف جستتتمی
شخصاً توان پیشبرد امتتور زندگی
خود را نداشته باشد.

 -۲بې سرپرسته ښځه :هغه ښتځه ده
چې شرعتتي متکفل ولي یتې وفات
شوی یا بندي ،ورک ،معیوب یامعلول
یا لیونی شوی وي.

 -2زن بتی سرپرست :زنتی است
که ولی متكفل شرعی نفقه وی وفات
نموده یا محتبوس ،مفقتود ،معیوب
یا معلول یا مجنون باشد.

 -۳معلول :هغه شتخص دی چتې د
جسمي ،ح سي ذهني او رواني یا ګډو
ضایعې پربناء ،د روغتیايي کمېسیون په

 -3معلول :شخصی است که بناء بر
ضایعۀ جسمی ،جنسی ،ذهنی و روانی
یا توأم ،به تشخیص کمیسیون صحی،

تشخیص سره ،خپله سالمتیا او کتاري

سالمت و کارایی خود را طتوری از
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توان داسې له السه ورکړي چتې پته
ټولنېز او اقتصادي برخه کې د هغته د
توانمنۍ د راټیټېدو موجب شي.

دست بدهد کته موجتب کتاه
توانمندی او در عرصه های اجتماعی و
اقتصادی گردد.

 -۴معیوب :هغه شخص دی چې دخپل
بدن له غړو څخته دیتوغړي قتوت
اوځواک یې پتته داسې ډول له السه

 -4معیوب :شخصی است که قتوه و
نیروی عضوی از اعضای بتدن خوی
را بتتته نحتتتوی از دستتتت

ورکړی وي چې د هغته دکار د ترسره
کولو او فعالیت خنډ شتتي ولوکه په
ښکاره توګه روغ وي.
 -۵یتیم :هغه طفل چې پالریې وفتات

داده باشتتتد که مانتع اجرای کار
وفعالیت وی شتود گترچه ظتاهراً
سالم باشد.
-5یتیم :طفلی است كه پدر وی وفات

شوی وي.
 -۶بتې سرپرسته طفل :هغهْ طفل چې
متتور او پالریې متړه یا بندي شوي

نموده باشد.
 -6طفل بی سرپرست :طفلتی كته
والدین وی فوت نموده یا محبوس یتا

یا ورک یا معیوب یا معلول یا مجنون
وي او ولي یا وصي هتم ونلري او یا د
محکمې له خوا یتتتې واک سلب
شوی وي اوبل شخص یې سرپرستتي

مفقود یا معیوب یا معلول یا مجنتون
باشند وولی یا وصی هم نداشته ویا از
طرف محكمه سلب صالحیت گردیده
باشند و شخص دیگری سرپرستی وی

پرغاړه نه وي اخیستې.
 -۷بې وسه اشخاص :پدې ماده کتې
درج شوي اشخاص او بل هغه شخص

را به عهده نگرفته باشد.
 -7اشخاص بی بضاعت :اشتخاص
مندرج این ماده وشتخص دیگتری

چې له مال او شتمنۍ څخه بشپړ محروم
وي او د کار په کولو اود زحمت پته
ویستلو سره هم ونشي کوالی د خپتل

که از مال و دارائتتی کتتتت ً
ال
محتتروم بتتوده و بتتا کتتار و
زحمتتت هتتم نتوانتتد ضتترورت
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ځان او تر خپل شرعي تکفل النتدې
افرادو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابرې
کړي.

اولیتته زنتتدگی ختتود و افتتراد
تحت تکفل شترعی ختود را تهیته
نماید.

 -۸اړ اشتتخاص :زاړه کستتان،
معیوبین ،معلتولین او بتې سرپرستته
ښځې او هغه اطتفال چې مالي توانمنۍ

 -8اشخاص نیاز منتد :کهنستاالن،
معیوبین ،معلولین وزنان بی سرپرست و
اطفالی که دارای توانائی مالی بوده ولی

ولري خو ټولنیز مالتړونو تته اړتیتا
ولري.

ضرورت به حمایت هتای اجتمتاعی
داشته باشند.

د تطبیق مرجع
څلورمه ماده:

مرجع تطبیق
مادۀ چهارم:

د کار او ټتولنیتزو چارو ،شهتیدانو

وزارت های کار و امتور اجتمتاعی،

او معلولینو او عامې روغتیا وزارتونه او
د افغاني سرې میاشتې ټولنه ددې قانون
د حکمونو د تطبیق مرجع دي.

شهدا و معلولین و صتحت عامته و
جمعیت هالل احمر افغانی مرجع تطبیق
احکام این قانون می باشند.

دکمېسیون جوړول
پنځمه ماده:

ایجادکمیسیون
مادۀ پنجم:

( )۱ددې قانون د موخو د پلي کېدو په
منظور ،دټولنیز مالتړ عالي کمېسیون په

( ) 1به منظور تحقق اهداف این قانون،
کمیسیون عالی حمایت اجتماعی بته

الندې ترکیب جوړېږي:
 -۱د کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانواو
معلولینو وزیر د رئیس په توګه.
 -۲د افغاني سرې میاشتتې د ټتولنې

ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۱وزیر كار و اموراجتماعی ،شهدا و
معلولین به حیث رئیس.
 -۲رئیس جمعیت هالل احمرافغانی به
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رئیس د مرستیال په توګه.
 -۳د ښځتتو چارو وزارت معین د
غړي په توګه.

حیث معاون.
 -۳معین وزارت امور زنان به حیتث
عضو.

 -۴د عامتې روغتیا وزارت معتین د
غړي په توګه.
 -۵د ارشاد ،حج او اوقتافو وزارت

-۴معین وزارت صحت عامه به حیث
عضو.
 -۵معین وزارت ارشاد ،حج و اوقاف

معین د غړي په توګه.
 -۶دپوهنې وزارت معین دغتړي پته
توګه.
 -7د کورنیتتو چارو وزارت معین د

به حیث عضو.
 -۶معین وزارت معارف بته حیتث
عضو.
 -۷معین وزارت امور داخله به حیث

غړی په توګه.
 -۸د مالیې وزارت معین د غړي پته
توګه.

عضو.
 -۸معین وزارت مالیته بته حیتث
عضو.

 -۹د اطالعاتو او فرهنګ وزارت معین
د غړي په توګه.
 - 10د کابل ښتاروالۍ مرستتیال د
غړي په توګه.

 -۹معین وزارت اطالعات و فرهنگ
به حیث عضو.
 -10معاون شاورالی کابل به حیتث
عضو.

توداګرۍ او
تتان د ست
 -11د افغانست
صنایعو د خونو د عامل هیئت رئیس د
غړي په توګه.

 -11رئیس هیئت عامل اطاق هتای
تجارت و صنایع افغانستان به حیتث
عضو.

 -12د افغانستان د بشرد حقوقتو د
خپلو اک کمېسیون له غړو څخه یو تن
د غړي په توګه.

 -12یک تن از اعضای کمیستیون
مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث
عضو.
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( )۲ددې مادې په ( )۱فقره کې د درج
شتوي کمېسیون سکرتریت ،دکار او
ټولنیزو چارو ،شهیدانو اومعلتتولینو

( ) 2سکرتریت کمیستیون منتدرج
فقرۀ( ) 1این ماده به عهده وزارت کار
وامور اجتمتاعی ،شتهدا ومعلتولین

وزارت پرغاړه دی.

می باشد.

د کمېسیون دندې او واکونه
شپږمه ماده:

وظایف وصالحیت های کمیسیون
مادۀ ششم:

( )۱دټولنیزمالتړعالي کمېسیون چې په

() ۱کمیسیون عالی حمایت اجتمتاعی

دې قانتتتون کې دکمېسیون په نوم
یادېږي ،دالنتدې دنتتدو او واکونو
لرونکی دی:
 -۱دبې وستته اواړو اشخاصتتو

كه در این قانون بنام كمیستیون یتاد
متتی شتتود ،دارای وظتتایف و
صالحیت های ذیل می باشد:
 -۱اتخاذ تدابیر الزم به منظور تشخیص

د تشخیصولتو او تثبیتولو په منظور د
الزمتتتو تدبیرونتو نیول او اړوندو
مراجعوته دهغوی ورپېژندل.

و تثبیت اشختاص بتتی بضاعت و
نیازمند و معرفی آنهتا بته مراجتع
مربوط.

-۲د بې وزلو د عواملو مطالعه کول او
ارزول او دهغو د مخنیوي په منظور د
الزمو تدبیرونو نیول.
-3د کورنیو او بهرنیو حقیقي اوحُکمي

 -۲مطالعه وارزیابی عوامل بی بضاعتی
و اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیری
از آن.
 -۳طر وترتیتب پروگترام هتای

اشخاصو د بشر دوستانه مرستتتو د
راجلبولو په منظور د دندې درامنځتته
کولو ،کار موندنې ،تبلیغتاتو اوعامته

ایجاد شتغل ،کاریتابی ،تبلیغتات و
تشویق عامه به منظور جلب كمك های
بشر دوستانۀ اشخاص حقیقی وحکمی

هڅونې دپروګرامونتو طتر کتول

داخلی و خارجی و ایجاد مؤسستات
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اوترتیبول او د خیریه مؤسسوجوړول او
ددې قانون د موخو تقویه کول.
-۴بتتې وستته اواړو اشخاصتتوته د

خیریتته و تقویتتت اهتتداف ایتتن
قانون.
 -۴تممین همآهنگی فعالیتت ادارات

اغېزمنتې مرستې په کارکې د دولتي او
غیردولتتتي ادارو ترمنځ د فعالیت د
همغږۍ تممینول.

دولتی و غیر دولتی در امر مستاعدت
مؤثر به اشخاص بی بضاعت و نیتاز
مند.

 -۵د بې وسه او اړو اشخاصو لتته
استوګن ځای څخه څارنه او دهغوی د
خدمتونو د وړاندې کولو له تګتالرې
څخه نظارت کول.

 -۵مراقبت از محل رهای اشخاص
بتتی بضتتاعت ونیتتاز منتتد و
نظارت از شتیوۀ عرضتۀ ختدمات
آنها.

 -۶د تر مالتړ الندې شخص له اړتیتا
سره متناسب د حمتایتي ختدمتونو د
عرضه کولو او د هغو د وړاندې کولو د

 -۶اتخاذ تتدابیر الزم بته منظتور
تایتی و
تدمات حمتت
ته ختت
عرضتت
نحتتتوۀ ارائتتتۀ آن متناستتتب

څرنګوالي په منظور د الزمو تتدبیرونو
نیول.
 -۷ددې قانون دحکمونتود تعتدیل
وړاندیز کول.

بتته نیازمنتتدی شتتخص تحتتت
حمایت.
تن
تام ایت
تدیل احكت
تنهاد تعت
 -۷پیشت
قانون.

-۸د اړوند و الیحو ،کړنتتتالرو او
الرښودونو تصویبول.
 -۹په ټولنه کې د بتې وسته او اړو

 -۸تصویب لوایح ،طرزالعمل هتا و
رهنمود های مربوطه.
 -۹جمع آوری ارقتام احصتائیوی

اشخاصتتو د احصتتائیوی شتتمېرو
راټولول.
 -۱۰حکومتتت تتته دکلنیتتو

اشخاص بی بضتاعت ونیازمنتد در
جامعه.
 -۱۰ارائه گزارش اجراآت ساالنه به
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اجراآتودرپوټ وړاندې کول.
 -۱۱د نورو هغو دندو ترسره کتول
چې دحکومت له خوا ورتتته سپارل

حكومت.
ته
تایف کت
تایر وظت
تام ست
 -۱۱انجت
از طرف حکومتت بته آن محتول

کېږي.
( )۲دکمېسیون دفعالیت ډول دهغتې
الیحې په واسطه چې دکمېسیون له خوا

می شود.
( ) ۲طرز فعالیت کمیستیون توست
الیحۀ که از طرف کمیسیون تصویب

تصویبېږي ،تنظیمېږي.
( )۳کمېسیون کتتوالی شتي ددې
تې ددرج
تره کت
ته ( )۱فقت
تادې پت
مت
شوودندودپلتي کېتتدو پته منظور،

می شود ،تنظیم می گردد.
( ) ۳كمیسیون میتواند به منظور تحقق
وظایف مندرج فقرۀ ( )۱ایتن متاده
كمیته های اختصاصتی را ایجتاد و

اختصاصي کمېټې جتوړې او دهغوی
دندې دجال الیحو مطابق تنظیم کړي.

وظایف آن ها را طبق لوایح جداگانته
تنظیم نماید.

د بې وسۍ تثبیتول
اوومه ماده:

تثبیت بی بضاعتی
مادۀ هفتم:

داشخاصو د بې وسۍ تثبیتول او دهغوی
د مالتړ ډول په مقرره کې تنظیمېږي.

تثبیت بی بضاعتی اشتخاص وطترز
حمایت آنها در مقرره تنظیم می گردد.

په اجرت سره د مالتړیزو خدمتونو
وړاندې کول

تا
تایتی بت
تدمات حمت
عرض تۀ خت
اجرت

اتمه ماده:

مادۀ هشتم:

( )۱وزارت کار و امتتور اجتماعی،
شهتتتدا و معلتولین مکلف است،
تسهیالت الزم را بر اساس تقاضتای

( )۱د کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانو او
معلولینو وزارت مکلف دی ،پته دې
قانون کې ددرج شتوواړو اشخاصتو
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د غوښتنې پربنسټ دټاکلي اُجرت پته
مقابل کې الزمې آستانتیاوې برابترې
ک ړي.

اشخاص نیتاز منتد منتدرج ایتن
قانون د ر برابر اجرت معينته فتراهم
نماید.

( )۲حقیقي او حُکمي اشخاص ،د کار
او ټتتتولنیزو چتتارو ،شتتهیدانو او
معلولینوله وزارت څخه دجتواز لته

( )۲اشتتخاص حقیقتتی وحکمتتی
بعد از اخذ جواز از وزارت کار وامور
اجتمتتاعی ،شتتهدا ومعلتتولین

اخیستلو وروسته کتوالی شتي ددې
مادې په ( )۱فقره کې د درج شتوو
اشخاصو لپاره د ټاکلي اجرت په مقابل
کې د خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر

می توانند جهتت عرضته ختدمات
در برابتتر اجتترت معینتته بتترای
تن
ترۀ( )1ایت
تدرج فقت
تخاص منت
اشت
تاد
تایتی را ایجت
تز حمت
تاده مراکت
مت

حمایتي مرکزونه رامنځته کړي.
( )۳د کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانو او
معلولینو وزارت مکلف دی ،د مرکزونو

نمایند.
( )3وزارت کار وامتور اجتمتاعی،
شهدا و معلتولین مکلتف استت،

لتته فعالیت او د خدمتونو د وړاندې
کولوله ډول څخه مراقبت او څارنته
وکړي.
( )۴ددې مادې په ( ۱او )۲فقرو کې د

از فعالیت و نحوۀ عرضته ختدمات
مراکز نظارت و مراقبتت بته عمتل
آورد.
( ) 4شراي ايجاد ،طرز فعاليت و ساير

درج شوو مرکزونو د جوړولو شرای ،
دفعالیت ډول اوله هغوی څخه د څارنې
په ډول پورې اړوندې نورې چارې پته

امور مربوط به مراکز مندرج فقره های
(1و ) 2این متاده وطترز نظتارت
از آنهتتتا در مقتتترره تنظتتتیم

مقرره کې تنظیمېږي.

می گردد.
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فصل دوم
طرزحمايت اشخاص
بی بضاعت

د مالتړ ډول
نهمه ماده:

نوع حمايت
مادۀ نهم:

( )۱د کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانو او
معلولینو وزارت او د افغتاني سترې
میاشتې ټولنه په دې قانون کتې درج
شوو بی وسه زړو کسانو ،معیوبینتو،

( ) 1وزارت کار و امتور اجتمتاعی،
شهدا و معلولین وجمعیت هالل احمر
افغانی به منظور تممین ضرورت اولیته
برای کهنساالن ،معیتوبین ،معلتولین

معلولینو او بې سرپرستو او بې وسته
ښځو د لومړنیو اړتیاوو د تممینولو پته
منظور ،حمایتي مرکزونه او د بې وسه

وزنان بی سرپرست و بتی بضتاعت
مندرج این قانون ،مراکز حمایتی وبرای
ایتام بی بضاعت پرورشگاه ها را طور

یتیمانو لپاره روزنتونونه په جال ډول په
مناسبو ځایونو کې رامنځته کوي.
( ) ۲د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي
خدمتونو د وړاندې کولو د تممینولو په

جداگانه در محالت مناستب ایجتاد
می نمایند.
ته
تحت عامتتت
( )2وزارت صتتت
به منظتور تتممین عرضته ختدمات

منظور ،لیونيو (مجنتون) یتا روودو
اشخاصو لپاره ،لیونتون (دارالمجانین)
او دمعتادینو د عالج مرکزونه رامنځته

تون
تخاص مجنت
ترای اشت
تحی بت
صت
یتتتا معتتتتاد ،دارالمجتتتانین
و مرا کز عتالج معتتادین را ایجتاد

کوي.
( )۳پدې ماده کې ددرج شوو اشخاصو
دمنلوډول ،رسیدګي ،څارنه اونتورې

می نماید.
( )3طرز پذیرش ،رسیدگی ،نظارت و
سایر امور مربوط به اشخاص منتدرج
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اړوندې چارې په مقرره کې تنظیمېږي.

این ماده در مقرره تنظیم می گردد.

ښوونه اوروزنه
لسمه ماده:

تعلیم و تربیه
مادۀ دهم:

دپوهنې ،ارشاد ،حج او اوقافو او عامې
روغتیا او ښځتو چارو وزارتونه مکلف
دي ،د ښتتوونې اوروزنې ،دینتتي
الرښوونو او روغتیاساتنې په چاروکې د

وزارت های معارف ،ارشاد ،حتج و
اوقاف و صحت عامه و امتور زنتان
مکلف اند ،در امور تعلتیم و تربیته،
ارشادات دینی و حفظ الصتحه بتا

کار او ټولنیزو چارو ،شهیتتتدانو او
معلولینو له وزارت سره مرستتتته او
همکاري وکړي.

وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و
معلتتولین کمتتک و همکتتاری
نمایند.

له روزنتون څخه فارغېدل

فراغت از پرورشگاه

یوولسمه ماده:

مادۀ یازدهم:

( )۱په روزنتتونونو کتې شامل نارینه
له دوولسمو ټولګيو څخه له فارغتېدو
وروسته پداسې حال کې چې د اتلتس

( ) 1شاملین ذکور پرورشگاه ها بعد از
فراغت از صنوف دوازدهم که ستن
هجده سالگی را تکمیل نموده باشتند

کلنی سن یې بشپړکړی وي ،نتور تر
مالتړ الندې نه نیول کېږي.
( )۲په روزنتونونو کې شاملې ښځینه له

ترار داده
تت قت
تت حمایت
تر تحت
دیگت
نمی شوند.
( )2شاملین اناث پرورشگاه بعتد از

دوولستتمو ټولګيتتو څختته لتته
فارغېدووروسته خپلواولیاووته ستپارل
کېږي .په هغه صورت کې چې ولتتي
ونلري ،ترهغه وخته چې واده وکړي ،په

فراغت از صنوف دوازدهم به اولیتاء
شان سپرده می شوند .درصورتی کته
ولی نداشته باشند تا زمانی که ازدواج
نمایند ،در پرورشگاه مورد حمایتت
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روزنتون کې ترمالتړ الندې نیول کېږي.

قرار می گیرند.

د خیریتته مؤسستتوله لتتوري
د بې وسه اشخاصو مالتړ
دوولسمه ماده:

حمايت اشخاص بي بضتاعت از
طرف مؤسسات خيريه
مادۀ دوازدهم:

( )۱خیریه غیردولتي مؤسسې کتوالی
شي د اړوندو وزارتونو او ادارو پتته
موافقتتته او دکار او ټولنیزو چارو،

( ) ۱مؤسسات خیریته غیتر دولتتی
می تواننتد بته موافقته وزارت هتا
وادارات مربوط وکسب جواز فعالیت

شهیدانو او معلولینو له وزارت څخته
دفعالیت د جوازله ترالستتته کولو
وروسته ،ترمالتتړ النتدې شترایطو
لرونکي ،پدې قانون کې ددرج شتوو

تاعی،
تور اجتمت
تار وامت
از وزارت کت
شهدا ومعلتولین واجتدین شترای
تحتتت الحمایتته را بتتا رعایتتت
معیتتار هتتای منتتدرج ایتتن

معیارونوله په پام کې نیولوستره پته
خپلومرکزونوکې ترمالتړ الندې ونیسي.
( )۲د شرایطتتو وړ اشخاصو دمالتړ

تحت حمایت

قانون در مراکز خوی
قرار دهند.
تد
تخاص واجت
تت اشت
( )۲طرزحمايت

ډول ،په دې قانون کې ددرج شتتوو
معیارونو له په پام کې نیولو ستره او
ددې مادې په ( )۱فقره کتې د درج
شوو مؤسسو دفعالیتت ،متتراقبت،

تای
تار هت
تت معیت
تا رعایت
ترای بت
شت
منتتدرج ایتتن قتتانون و طتترز
تارت
تت ،نظتت
تت ،مراقبتت
فعالیتت
و گتتزارش دهتتی مؤسستتات

څارنې او رپوټ ورکونې ډول ،دمقررې
په واسطه تنظیمېږي.

مندرج فقرۀ ( )1این ماده توس مقرره
تنظیم می گردد.
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فصل سوم
احكام متفرقه

د سوالګرۍ منع
دیارلسمه ماده:

منع گدائی
مادۀ سیزدهم:

د ښځې او سړي په ګډون هېڅ شخص

ه یچ شخص اعم از زن ومترد نمتی

نشي کوالی ،دسوالګرۍ په عمل الس
پورې کړي یا پدې منظورله اطفالواویا
له لیونیو (مجنون) ،معلولو یا معیوبتو

تواند  ،به عمل گدائی مبادرت ورزد یا
از اطفال و یا اشخاص مجنون ،معلول
یا معیوب به ایتن منظتور استتفاده

اشخاصو څخه ګټه واخلي.

نماید.

دسوالګرو او روودو کسانوراټولول
څوارلسمه ماده:

جمع آوری گدا ها ومعتادین
مادۀ چهاردهم:

()۱د کورنیو چارو ،کار او ټتتولنیزو

( )۱وزارت های امور داخلته ،کتار

چارو ،شهیدانو او معلولینو ،ښځتتو
چارو ،عامتې روغتیا وزارتتونه او د
افغاني سرې میاشتې ټولنه او ښتاروالۍ
ګانې مکلف دي ،هغه اشخاص چې د

وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین ،امور
زنان ،صحت عامه وجمعیت هتتالل
احمر افغانی و شاروالی ها مکلف اند،
اشخاصی را که به عمل گدائی مبادرت

سوالګرۍ په عمل الس پتورې کتوي
او په عمومي الرو کې د خلکتتتو د
ځورونې اوخپل حیثیت اوشخصیت ته د

تابر عمتتومی
تد ودر معت
تی ورزنت
مت
باعث اذیت متردم ولطمته زدن بته
حیثیت و شخصیت خود می گردنتد

زیان رسولو المل ګرځي اویا لیونتتي
یاروودي تشخیصېږي ،راټول کړي او د
اړونتتد حالت او اوضاع له تثبیتت

ویا مجنتون یتا معتتاد تشتخیص
می شوند ،جمع آوری نموده وبعتد از
توط
تاع مربت
تت و اوضت
تت حالت
تثبیت
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وروسته یې یوله مستؤولو مراجعوته ور
وسپاري.
()۲که چېترې ثابتته شتي د هغتو

به یکی از مراجتع مستؤول تستلیم
دهند.
( )2هرگاه ثابتت شتود ،در بتین

سوالګروپه منځ کې چې راټولېږي ،بې
وسه نشته ،نوموړی شخص عتدلي او
قضايي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي او

گداهائی که جمع آوری می گردنتد،
بی بضاعت نمی باشد ،شخص مذکور
به ارگان های عدلی و قضایی معرفی و

په لنتډ حبتس محکومېږي.

به حبس قصیر محکوم می گردد.

له صغیرو او د جسمتتي ضعف
لرونکو اشخاصوڅخه ګټه اخیستنه
پنځلسمه ماده:

استفاده از صغار و اشخاص دارای
ضعف جسمی
مادۀ پانزدهم:

منظور ،له طفل یا مجنون ،معلول یتا
معیوب شخص څخه د سوالګرۍ پته
عمل کې ګټه واخلي ،مرتکب د لنتډ

از طفل یا شخص مجنون ،معلول یتا
معیوب در عمل گدائی استفاده نمایتد
مرتكب به حد اکثرحبس قصیر محکوم

حبس په اکثرحد محکومېږي.
( )۲کته چېرې ددې مادې پته ()۱
فقره کې درج شتتتوی شتخص د
مخدره موادوپه استعمال سره  ،له طفل

می گردد.
( ) ۲هرگاه شتخص منتدرج فقترۀ
( ) ۱این متاده بتا استتعمال متواد
مخدر ،طفل را در عمل گدائی متورد

څخته دسوالګرۍ په عمل کې ګټته
واخلي ،له احوالوسره سم پتتتته
متوس حبس محکومېږي.

استفاده قرار دهد ،حسب احوال بته
حتتتبس متوستتت محکتتتوم
می گردد.

( )۳هغه شخص چې په حرفوي ډول د

( )۳شخصی که طور حرفوی به عمل

( )۱شخصی که به منظور جلب ترحم،

( )۱هغه شخص چې دترحم دجلبولوپه
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سوالګرۍ په عمل الس پورې کوي ،له
احوالو سره سم په هغه حبس چې لته
دریو میاشتو څخه لږاوله شپږو میاشتو

گدائی مبادرت می ورزد ،حسب احوال
به حبس که از سته متاه کمتتر واز
ش ماه بیشتتر نباشتد ،محکتوم

څخه زیات نه وي ،محکومېږي.
( )۴هغه شخص چې یوه ډله دسوالګرۍ
د عمتل په منظتتور استخدام او یا

می گردد.
( )4شخصی که گروهی را به منظتور
عمل گدائی استخدام یا ستازماندهی

سازماندهتي کړي ،د انسان د قاچاق د
جرم مرتکتب پېژنتدل کېتږي او د
نومتوړي قانتتون په اټکتل شتوو
مجازاتو محکومېږي.

نماید ،مرتکب جرم قاچتاق انستان
شناخته شده و به مجازات پیشبینی شده
قتتتانون متتتذکور محکتتتوم
می گردد.

د پیسو تحویلول
شپاړسمه ماده:

تحویل پول
مادۀ شانزدهم:

که چېرې ددې قانون د پنځلسمې مادې
په ( ۳او )۴فقرو کتتې درج شتوو

هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ های(3و)4
مادۀ پانزدهم این قانون پول یا امتوالی

اشخاصو ،پیسې یا مالونه دسوالګرۍ له
مدرکته زېرمه کړې وي نوموړې پیسې
او مالونه مصادره ،پیسې یتې ټتاکلي
بانکي حساب ته تحویلېږي اومالونه يې

را از مدرک گدائی ذخیره نمتتوده
باشتتتند ،پول و امتتوال مذکور
مصادره ،پول آن به حساب معینۀ بانکی
تحویل و امتتوال آن بته جمعیتت

د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل
کېږي.

هتتتالل احمرافغتتانی ستتپرده
می شود.
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برنامۀ آگاهی
مادۀ هفدهم:

تاد،
تګ اوارشت
تاتو او فرهنت
د اطالعت

وزارت های اطالعتات و فرهنتگ و

حتج او اوقافتو وزارتونه مکلف دي،
د کورنیو او بهرنیوحقیقي او حُکمتي
اشخاصو د مرستې د راجلبولو په منظور
د عامه پوهاوۍ او د خلکو د هڅتونې

ارشاد ،حج واوقاف متتکلف انتد،
به منتتظور جلب کمک و مساعدت
اشخاص حقیقی وحکمتی داخلتی و
ختتارجی ،برنامه های منظم آگاهی و

منظمې برنامې تنظیم او دټولیزو رسنیو،
مسجدونو او تکایاوو له الرې یې خپاره
او تبلیغ کړي.

تشویق متردم را تنظتیم واز طریتق
رسانه های همگانی ،مساجد و تکایتا
نشر وتبلیغ نمایند.

د بانکي حساب پرانستل

افتتا حساب بانکی

اتلسمه ماده:

مادۀ هجدهم:

د کار او ټولنیزو چارو ،شهیتتدانو او
معلولینو وزارت او د افغانتتي سرې
میاشتې ټولنه د کورنیو او بهرنیو حقیقي

وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و
معلولین وجمعیت هالل احمرافغانی به
منظور جلب مساعدت هتای متالی

او حُکمي اشخاصودمالي مرستتتو د
راجلبولو په منظتتور ،دمالیې وزارت
په موافقه جال بانکي حساب پرانیزي.

اشخاص حقیقی وحکمتی داخلتی و
خارجی به موافقه وزارت مالیه حساب
بانکی جداگانه را افتتا می نمایند.

د تمویل سرچینې
نولسمه ماده:

منابع تمویل
مادۀ نزدهم:

مصار ف حمایت اجتماعی مندرج ایتن
قتتانون از منتتابع ذیتتل تمویتتل

پدې قانون کې درج شوي دټولنیزمالتړ
لګښتونه لته النتدې سترچینوڅخه
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تمویلېږي:
 -۱د اوقافو عواید.
 -۲زکات.

می گردد:
 -1عواید اوقاف.
 -2زکات .

 -۳صدقې.
 -۴د دولت بودجه.
 -۵د دین اووصیت لته اداء کولتو

 -3صدقات.
 -4بودجۀ دولت.
 -5متروکه متوفی بدون وارث بعد از

وروسته دبې وارثه متوفي متروکه.
 -۶وصیت.
 -۷دکورنیواوبهرنیوحقیقي اوحُکمي
اشخاصونورې مالي مرستې.

ادای دین و وصیت .
 -6وصیت.
 -7سایر مس اعدت های مالی اشخاص
حقیقی و حکمی داخلی وخارجی.

تکفین او تدفین
شلمه ماده:

تکفین وتدفین
مادۀ بیستم:

که چېترې په دې قتانون کتې درج
شوی ترمالتړ الندې بې وسه شتخص

هرگ اه شخص بتی بضتاعت تحتت
حمایت مندرج این قانون وفات نماید و

وفات شي اوخپلوان ونلري چې د هغه
میت تسلیم شي ،اړوند وزارتونته او
ادارې او مؤسسې چې شخص د هغوی
ترمالتړ الندې وي تکفین ،تجهیتز او

اقارب نداش ته باشد کته میتت او را
تسلیم گتردد ،وزارت هتا و ادارات
ومؤسسات ذیرب که شخص تحتت
حمایت آنها قترار داشتته ،تکفتین،

تدفین يې د ښاروالۍ په همکارۍ د هغو
په غاړه دي.

تجهیزو تدفین وی به همکاری شاروالی
به عهدۀ آنها می باشد.
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وضع مقرره ها وطرزالعمل ها
مادۀ بیست و یکم:

اړوند وزارتونه اوادارې هریوپه خپلته

وزارت ها و ادارات مربوط هریک در

ساحه کې کوالی شتتي ددې قانون د
حکمونو د ښه تطبیق پتتته منظور د
مقرروطر د پړاوونو د تېرولو په غرض
کمېسیون ته وړاندیز او کړنالرې وضع

ساحۀ خوی می توانند به منظور تطبیق
بهتراحکام این قانون طر مقرره هتا
راغرض طی مراحتل بته کمیستیون
پیشنهاد و طرزالعمتل هتارا وضتع

ک ړي.

نمایند.

انفاذ
دوه ویشتمه ماده:

انفاذ
مادۀ بیست و دوم:

دغه قانون په رسمي جریتده کتې د

این قتانون یتک متاه بعتدازتاری

خپرېدو له نېټې څخته یتو میاشتت
وروسته نافذېږي.

نشتتر در جریتتدۀ رستتمی نافتتذ
می گردد.
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