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د بهرني سیاست د سندونو د 
 آرشیف د مقررې د انفاذ 

د اسالمي  په هکله د افغانستان
 جمهوریت د رئیس

 حکم
 (۴۹۹ګڼه: )
 ۱۳۹۷/ ۳/ ۱نېټه: 

 لومړۍ ماده:
د بهرني سیاست د سندونو د آرشییف  
مقرره چې د افغانسیتان د اسیالمي   

 ۱۵/۱/۱۳۹۷جمهوریت د کابینې د 
 (۶( ګڼه غونیهه کیې د )  ۱نېټې په )

( مادو په دننیه کیې   ۲۲فصلونو او )
 تصویب شوې ده، منظوروم.

 دوه یمه ماده: 
دغه حکم دې د افغانسیتان اسیالمي   
جمهوریت د کابینې له مصیوبې او د  
یادې مقررې له متن سره یو ځای پیه  

 رسمي جریده کې خپور شي. 
 محمد اشرف غني

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 حکم 
 رئیس جمهوری اسالمی 

 انفاذ  در مورد افغانستان
ۀ آرشیف اسناد سیاست مقرر

 خارجی
  (۴۹۹) :شماره
 ۱/۳/139۷ :تاریخ

 مادۀ اول:
را  آرشیف اسناد سیاست خارجیمقررۀ 

( میرر   1ۀ شیماره ) سی که در جل
کابینۀ جمهوری اسالمی  ۱۵/۱/139۷

( 2۲( فصل و )۶افغانستان به داخل )
 ماده تصویب گردیده است، منظیور  

 .می دارم
 مادۀ دوم:

این حکم همراه بیا مصیوبۀ کابینیۀ    
میتن   جمهوری اسالمی افغانسیتان و 

 در جریدۀ رسمی نشیر   ورذکمقررۀ م
 .گردد

 محمد اشرف غنی
 جمهوری اسالمی افغانستان رئیس
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د د بهرني سیاست د سندونو 
 آرشیف د مقررې د طرحې 
 په هکله د افغانستان اسالمي 

 جمهوریت د کابینې
 مصوبه

 ( ۱ګڼه: )
  ۱۵/۱/۱۳۹۷نېټه: 

د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې، 
د بهرني سیاست د سندونو د آرشیف د 

 ۱۵/۱/۱۳۹۷مقررې طرحه د خپلې 
( ۶( ګڼه غونیهه کیې د )  ۱نېټې په )

کیې   ( مادو په دننیه ۲۲فصلونو او )
  تصویب کړه.

 غنيمحمد اشرف 
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 

 مصوبۀ
 ۀ جمهوری اسالمی کابین

 طرح در مورد  افغانستان
 آرشیف اسناد  مقررۀ 

 سیاست خارجی
 (1) شماره:
 15/1/139۷تاریخ: 
ۀ جمهوری اسالمی افغانسیتان،  کابین

طرح مقررۀ آرشیف اسیناد سیاسیت   
( مرر  1خارجی را در جلسۀ شماره )

( 6خویش به داخیل )  15/1/1397
 ( ماده میورد تصیویب   22فصل و )
    .قرار داد

 محمد اشرف غنی
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فهرست مندرجات 
  ۀ آرشیف اسناد سیاست خارجیمقرر 

 فصل اول
 احکام عمومی

               صفحه                                                         عنوان                       ماده
 5..............................................مبنی.........  مادۀ اول:                

 5...................................اهداف..................                  مادۀ دوم:
 6.................................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما
 8................................................تطبیق ساحۀ  دۀ چهارم:             ما

 دوم فصل
 و نگهداری  ثبتتصنیف،  ،جمع آوری، تفکیک

 اسناد سیاست خارجی
 9.................ایجاد هیئت مرکزی ارزیابی و بررسی اسنادمادۀ پنجم:                

  10.......................وظایف ریاست آرشیف دیپلوماتیک                ششم:مادۀ 
 12........................ثبت و حفظ اسناد سیاست خارجی               م: هفتمادۀ 

  13.....................................یر سیاسیرتوظیف کو               شتم:مادۀ ه
 فصل سوم

 استفاده از اسناد سیاست خارجی
                                                                                                                                                                                          13.........................................استفاده از اسناد                نهم: مادۀ 
 14...................................استفاده از اسناد محرم   دهم:               مادۀ 

 14...............................سناد غیر محرماستفاده از ا  مادۀ یازدهم:             
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 15...............نسخه برداری از اسناد محرم و اشد محرم  مادۀ دوازدهم:           
 15.................انقضای میعاد ممنوعیت از استفاده اسناد       دهم: سیزمادۀ 

 فصل چهارم
 تسلیم دهی، حفظ و نگهداشت اسناد طرز

 16..........................ارسال فهرست اسناد قابل حفظ           دهم: مادۀ چهار
 ضرورت حفظ اسناد در ادارات مرکزی،.....................       دهم: پانزمادۀ 

 17.ایندگی ها.................................والیتی آن ونم                             
 18..................................تسلیمی اسناد قابل حفظ           دهم: شانزمادۀ 

 فصل پنجم
 طرز امحاء و حریق اسناد

 19.........................................اسناد قابل امحاء      دهم: مادۀ هف
 19. .............................امحای اسناد غیر قابل حفظ      م: دههجمادۀ 

 فصل ششم
 احکام نهایی

 20..............................................افشای اسناد      مادۀ نزدهم:  
 20.........................اسناد امور مالی، حسابی و اداری                مادۀ بیستم:

 21.وضع طرزالعمل..........................................      کم: مادۀ بیست وی
 21انفاذ.....................................................       : بیست ودوممادۀ 
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د بهرني سیاست د سندونو د 
 آرشیف مقرره
 لومړی فصل

 عمومي حکمونه
 مبني

 لومړۍ ماده: 
دغه مقرره د بین المللي معاهدداوو او  
وړونونو د قانون د پنځلسمې مداد  د  

( فقر  د حکم په رڼا کدې وعد    ۲)
 شو  ده. 
 موخې

 دوه یمه ماده: 
 له:  يد د  مقرر  موخې عبارت د

زښتونو پده  د هېواد د واریخې ار -۱
ووګه د بهرني سیاست له سندونو څخه 

 ساونه.
د بهرنددي سیاسددت د سددندونو  -۲

 راټولول، وصنیف، ثبت او ساونه.
ړندو پده منردور د    ېد علمي څ -۳

غوښتونکو لپاره د بهرندي سیاسدت   
 سندونو وه د السرسي د زمینې برابرول.

اسناد سیاست آرشیف مقررۀ  
 خارجی

 فصل اول
 احکام عمومی

 مبنی
 مادۀ اول: 
( 2درروشنی حکم فقرۀ  ) این مقرره 

 مادۀ پدانددهم قدانون معاهددات و   
 ، وع  گردیده میثاق های بین المللی 
 ست.ا

 اهداف 
 مادۀ دوم:  

 از: انداهداف این مقرره عبارت 
حراست از اسناد سیاست خارجی  -1

 بدده عنددوان ارزی هددای ودداریخی 
 .کشور

 جم  آوری، وصدنیف، ثبدت و   -2

 .نگهداری اسناد سیاست خارجی
فراهم نمودن زمینۀ دسترسی بده   -3

اسناد سیاست خارجی برای متقاعیان 
 به منرور وحقیقات علمی.
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 اصطالحګانې
 درېیمه ماده: 

پدده د  مقددرره کددې راولددونکې  
 م افاده کوي: یې الند  مفاهګانحاصطال

د بهرني سیاست سندونه: معاهد ،  -۱
ي کنوانسیونونه، دیپلوماویک دبین الملل

یادښتونه، رپوټونده او د دیپلومداویکو   
مذاکراوو د غونډو صورت او د بهرنیو 
 چارو د وزارت پده وشدخین ندور    
سندونه چې د هېواد لپاره د حقدوقي،  

، دیسیاسي، امنیتي، اقتصدادي، ټدولن  
واریخي او فرهنګي ارزښت لرونکدي  

 وي. 
اشد محرم سندونه: هغه سدندونه   -۲

دي چې افشأ کول يې خپلواکۍ، ملي 
واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړویا، امنیت او ملي 
مصالح له خطر سره مخامخ کړي او یا 
له بهرنیو دولتونو سره داړیکو د شلېدو 

 سبب شي. 
محرم سندونه: هغه سندونه دي چې  -۳

سدلي او  د حقدوقي، قون محتوا یدې  
ده چې  اقتصادي موعوعګانې لرونکې

 طالحاتاص
 مادۀ سوم:

اصطالحات آوی در این مقرره مفاهیم 
 ذیل را افاده می نماید:

، اتاسناد سیاست خارجی: معاهد -1
 ، کنوانسددیون هددای بددین المللددی

های دیپلوماویک، گداری ها  یادداشت
وصددورت جلسددات مددذاکرات  
دیپلوماویک و سایراسناد به وشدخین  
 وزارت امورخارجه کده حداید ارزی  

اقتصدادی،   امنیتی، ی،حقوقی، سیاس
اجتماعی، واریخی و فرهنگدی بدرای   

 کشور باشد.
اسدت   یاسناد اشد محرم: اسناد -2

که افشای آن استقالل، حاکمیت ملی، 
 ومامیت ارعدی، امنیدت و مصدالح    
ملی را به خطر مواجه کند و یا سدبب  
 قطدد  روابدد  بددا دول خددارجی  

 شود.
اسناد محرم: اسنادی است کده   -3

برگیرندۀ موعدوعات  محتوای آن در 
که  حقوقی، قونسلی و اقتصادی بوده



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۰۴مسلسل نمبر ) ۲/۴/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

7 
 

افشأ کول یې د اشخاصو د شخصدي  
حریم د نقض سبب شي او یا محاکماوې 

 ر او عدلي وعقیب مختل کړي.یبه
ونه: هغه سدندونه دي  عادي سند -۴

اجداوو کې  ۳او  ۲ په د  ماد چې د
 شامل نه وي. 

سیاسي او قونسلي نماینددګي: د   -۵
ان اسالمي جمهوریدت هغده   افغانست

سفاروونه یا قونسدلګرۍ دي چدې د   
بهرني سیاست د موخو د وحقد  او د  
هېواد د اوباعو د حقوقو او مشروعو او 
قانوني ګټو د دفاع په مقصد په بهرنیو 

 هېوادونو کې وأسیسېږي.  
ه )خریطدده(: د ړسیاسددي ک ددو -۶

دیپلوماويکو سندونو یا د رسمي ګټدې  
ونکې بسته ده چې اخیستنې وړ شیانو لر

د هیئت په حضور کې برابرېږي، لېږل 
 کېږي او پرانستل کېږي.  

سیاسي کوریر: هغه شدخن دی   -۷
څخه مقصد وه د سیاسي  اءچې له مبد

ک وړ  )خریطې( د رسولو مسؤولیت 
 پرغاړه لري. 

ه مناسبو دددول: پددیجیتال ک -۸

افشای آن سبب نقض حریم شخصدی  
اشخاص شود و یا روند محاکمداوی و  

 وعقیب عدلی را مختل سازد.
ه کد است  اسناد عادی: اسنادی -4

 ایدن مداده    3و 2اجددای   مشمول
 نباشد.

: و قونسدلی  نمایندگی سیاسدی  -5
سفارت خانه ها یا قونسلگری هدای  

مهوری اسالمی افغانستان است که به ج
مقصد وحق  اهداف سیاست خارجی و 
دفاع از حقوق و منداف  مشدروع و   
قانونی اوباع کشدور در کشدورهای   

 سیس می شود.وأخارجی 
)خریطه( سیاسدی: بسدته    کیسه -6

حاوی اسناد دیپلوماویک یا اشیای مورد 
اسددتفاده رسددمی بددوده کدده در  

باز  حضورداشت هیئت وهیه، ارسال و
 .می گردد

کوریر سیاسی: شخصی است که  -7
لیت رساندن کیسده )خریطده(   ؤومس

به مقصد به عهده  اءسیاسی را از مبد
 دارد.

دیجیتال سازی: عبارت اسدت از   -8
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یتال په دونیکي وسایلو سره د دیجرالکت
کتاب، انځور، غږ ډول د سندونو )متن، 

ر څخه عبارت یاو ویډیو( د اړولو له به
تال شوي دده، په داسې ډول چې دیجی

شبکو له الر  د  يروسندونه د کمپیو
پروسس، زېرمه کولو او لېږدونې وړویا 

 ولري.  
  د وطبی  ساحه
 څلورمه ماده: 

( د د  مقرر  حکمونه د بهرندي  ۱)
سیاست د هغو سندونو په هکله چې د 

مرکددي   وزارت او د چدارو  بهرنیو
واحدونو، د هغو د والیتي نمایندګیو او 
د سیاسي او قونسلي نماینددګیو پده   

 ږي. ېواسطه، برابرېږي، وطبیق
( د بهرنیو چارو وزارت د بهرندي  ۲)

سیاست د سندونو د راټولولو، وصنیف، 
ثبت او ساونې چدار  د دیپلوماویدک   

 آرشیف د ریاست له الر  ونریموي.
 
 
  

پروسه برگرداندن اسناد ) متن، کتاب، 
وصویر، صدا و ویدیو( به شکل دیجیتال 
با وسایل الکترونیکی مناسب، طوری 

ده قابلیت دددتال شدکه اسناد دیجی
قال از طری  ددپروسس، ذخیره و انت

 شددبکه هددای کمپیددووری را دارا  
 باشد. 
 وطبی  ۀساح

 مادۀ چهارم:
( احکام این مقرره در مورد اسدناد  1)

که ووس  وزارت امور سیاست خارجی 
 های مرکدددی، خارجدده و واحددد 
  وآن والیتددی نمایندددگی هددای  

نمایندگی های سیاسدی و قونسدلی،   
 . گرددمی شود، وطبی  می  ورویب

( وزارت امور خارجه، امور جمد   2)
آوری، وصنیف، ثبت و نگهداری اسناد 
سیاست خارجی را از طری  ریاسدت  

 آرشیف دیپلوماویک، ونریم می کند.
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 م فصلدوه ی
د بهرني سیاست د سندونو 

راټولول، وفکیک، وصنیف، ثبت 
 او ساونه

د سندونو د ارزونې او بررسدۍ د  
 مرکدي هیئت رامنځته کول

 پنځمه ماده: 
( د سندونو د ارزوندې او بررسدۍ   ۱)

مرکدي هیئت، د بهرندي سیاسدت د   
سندونو د راټولولو، وصنیف، ثبدت او  
 ساونې په منرور، په الند  ورکیب سره

 رامنځته کېږي: 
د بهرنیو چدارو وزارت معدین د    -۱

 رئیس په ووګه. 
د دیپلوماویک آرشدیف رئدیس د    -۲

 مرستیال په ووګه. 
دحقوقدو او معاهددداوو ریاسددت   -۳

 مرستیال د غړي په ووګه.
د قونسلي چارو ریاست مرستیال د  -۴

 غړي په ووګه.
د دیپلوماویک آرشیف د ریاسدت   -۵

 فصل دوم
جم  آوری، وفکیک، وصنیف، 
ثبت و نگهداری اسناد سیاست 

 خارجی
ایجاد هیئت مرکددی ارزیدابی و   

 بررسی اسناد
 مادۀ پنجم:

هیئت مرکدی ارزیابی و بررسدی  ( 1)
به منرور جم  آوری، وصنیف،  ،اسناد
نگهدداری اسدناد سیاسدت     ثبت و

 خارجی، بده ورکیدب ذیدل ایجداد     
 می گردد:

د معین وزارت امورخارجه به حیث 1
 رئیس.

رئیس آرشیف دیپلوماویک به حیث  -2
 .معاون

معاون ریاست حقوق و معاهدات  -3
 .به حیث عضو

معاون ریاست امور قونسلی بده   -4
 حیث عضو.

معدداونین ریاسددت آرشددیف   -5
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 ګه.مرستیاالن د غړو په وو
د دفتر ریاست د وحریراوو مرستیال  -۶

 د غړي په ووګه. 
د جمهوري ریاسدت د چدارو د    -۷

ادار  د لوی ریاست واکمن استازی د 
 غړي په ووګه. 

د ملي امنیدت د لدوی ریاسدت     -۸
 استازی د غړي په ووګه.

( د سندونو د ارزونې او بررسدۍ د  ۲)
مرکدي هیئت رئیس کده الزمده وي   

چدارو وزارت د  یدو  نکولی شي د بهر
نورو ادارو رئیس یا مرستیال وده پده   

 غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي. 
( فقره کدې د  ۱( د د  ماد  په )۳)

ئت واکونه او مسؤولیتونه درج شوي هی
 ړنالره کې ټاکل کېږي. کپه جال 

د دیپلوماویک آرشیف د ریاسدت  
  دند 

 شپږمه ماده: 
د دیپلوماویک آرشیف ریاست د الند  

 ونکی دی: دندو لر
له هغې کړنالر  سره سم چدې د   -۱

 دیپلوماویک به حیث اعضاء.
معاون وحریرات ریاست دفتر بده   -6

 حیث عضو.
مومی نمایندۀ با صالحیت ریاست ع -7

حیدث   ادارۀ امور ریاست جمهوری به
 عضو.

نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی  -8
 به حیث عضو.

رکدی ارزیدابی و  هیئت م( رئیس 2)
درصورت لدوم می وواند  بررسی اسناد

ارات وزارت رئیس یا معاون سدایراد 
 دعدوت   امورخارجه را درجلسدات 

 نماید.

( صالحیت ها و مسؤولیت هدای  3)
( ایدن مداده   1هیئت مندرج فقدرۀ ) 
 گردد. می وعییندرطرزالعمل جداگانه 

 وظددایف ریاسددت آرشددیف   
 دیپلوماویک 
 مادۀ ششم:

ف دیپلوماویدک دارای  ریاست آرشدی 
 وظایف ذیل می باشد:

دریافت و ارسال اسناد و مکاویب  -1
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وعد    يله لدور  بهرنیو چارو وزارت
کېږي د بهرنیو چارو وزارت د دفتر د 
ریاست، د مرکدي ریاستونو، د هغه د 
والیتي نمایندګیو او په افغانستان کدې  
مېشت د بهرنیو دولتونو د سیاسدي او  

دو یقونسلي او د بین المللي او سیمه ی
ایندګیو او د سیاسي او سازمانونو د نم

قونسلي نمایندګیو له لوري د صدادرو  
شوو سندونو او لیکونو ورالسه کول او 

 استول. 
په بهرني سیاست او په بین المللي  -۲

مناسباوو پور  د ټولو اړوندو سدندونو  
 راټولول. 

له عادي سندونو څخه د محرمو او  -۳
 د اشد محرمو سندونو وصنیف. 

و ثبدت او پده   د ساونې وړسندون -۴
 رسمي دفترونو کې د هغو درج. 

له معاصر  او محفوظې وکنالوژۍ  -۵
څخه په ګټې اخیستنې سره د ثبت شوو 

 سندونو دیجیتال کول. 
د سندونو د وصنیف، ونریم او لده   -۶

منځه وړلو په منرور سیاسي او قونسلي 
 نمایندددګیو ودده د آرشددیف کولددو 

وزارت امدور  ریاست دفتدر   رۀصاد
 خارجدده، ریاسددت هددای مرکدددی، 

 و آن والیتددی نمایندددگی هددای  
نمایندگی های سیاسی و قونسلی دول 
خارجی، سازمان های بین المللدی و  
 منطقدده یددی مقددیم افغانسددتان و  

 سدی و قونسدلی   نمایندگی های سیا
 ایکده ازجاندب   طرزالعمدل   مطاب 

 وزارت امورخارجدددده وعدددد  
 می گردد.

جم  آوری ومام اسدناد مربدو     -2
 سیاسددت خددارجی و مناسددبات   

 بین المللی.
وصنیف اسناد محرم و اشد محرم  -3

 از اسناد عادی.

ثبت اسناد قابل حفد  و درج آن   -4
 دفاور رسمی.ر د

ه با دیجیتال نمودن اسناد ثبت شد -5
 اسددتفاده از وکنددالوژی معاصددر و  

 محفوظ.

 اعددددام هیئدددت آرشدددیف  -6
ی سیاسدی و  نمایندگی هدا  سازی به
ونردیم و   ،به منرور وصدنیف  قونسلی
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 د هیئت استول. 
و حف  ندوند بهرني سیاست د س -۷

 اونه. او س
په آرشیف کې د بهرني سیاست د  -۸

سندونو له ثبت او د ساونې له ډول څخه 
 څارنه. 

د اړویا په صورت کې د کتاب یدا   -۹
کلنۍ په بڼه د بهرني سیاست د سندونو 

 خپرول. 
د بهرني سیاست د سدندونو د   -۱۰

 ننداروون جوړول. 
د بهرني سیاست د سندونو ثبت او 

 ساونه
 مه ماده: اوو
( د سندونو د ارزوندې او بررسدۍ   ۱)

مرکدي هیئت، د بهرندي سیاسدت د   
سندونو فهرست د محرمیدت او نده   
محرمیت په وفکیک سره برابدروي، د  
بهرنیو چارو وزارت د اړوند معین لده  
وأیید وروسته د منرورۍ په غرض یې د 

 بهرنیو چارو وزیر وه وړاند  کوي. 
درج  ( فقره کې۱د د  ماد  په ) -۲

 امحای اسناد.

حف  و نگهداری اسناد سیاسدت   -7
 خارجی.

نرارت از ثبت و طرز نگهدداری   -8
 اسدددناد سیاسدددت خدددارجی در 

 آرشیف.

ر اسناد سیاست خدارجی د  نشر -9
 بده شدکل کتداب یدا      صورت نیاز

 .سالنامه
ودویر نمایشگاه اسناد سیاسدت   -10

 خارجی.
 ثبت و حفد  اسدناد سیاسدت    

 خارجی 
 مادۀ هفتم:

( هیئت مرکدی ارزیابی و بررسدی  1)
اسناد، فهرست اسناد سیاست خارجی 
را با وفکیک محرمیت و عدم محرمیت 

معین مربوطه  وائیدورویب نموده بعد از 
 ر خارجدده غددرض  وزارت امددو

 منروری به وزیر امور خارجده ارایده   
 می نماید.

 ( ایدن  1( اسناد منددرج فقدرۀ )  2)



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۰۴مسلسل نمبر ) ۲/۴/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

13 
 

شوي سندونه د بهرنیو چارو وزیر لده  
منرورۍ وروسته په آرشیف کې ثبت او 

 ساول کېږي. 
د دیپلوماویک آرشدیف ریاسدت    -۳

( فقدره  ۱مکلف دی، د د  ماد  په )
کې درج شوي سندونه په دیجیتالي بڼه 

 ثبت او وساوي. 
 د سیاسي کوریر ووظیف

 اومه ماده: 
د دیپلوماویک آرشیف ریاسدت ټولدو   

سي او قونسلي نماینددګيو وده د   سیا
سیاسي ک وړ  )خریطې( د لېږدونې په 
منرور، سیاسي کوریر د بهرنیو چدارو  
وزارت وه وړاندېد کوي او د وزیر لده  

 منرورۍ وروسته یې استوي. 
 درېیم فصل

د بهرني سیاست له سندونو 
 ستلیڅخه ګټه اخ

 ستلیله سندونو څخه ګټه اخ
 نهمه ماده: 

وزارت مسؤولین او  ( د بهرنیو چارو۱)

ماده بعد از منروری وزیر امور خارجه 
 در آرشدددیف ثبدددت و حفددد  

 می گردد.
مکلف  ریاست آرشیف دیپلوماویک( 3)

( این ماده 1اسناد مندرج فقرۀ ) ،است
به شکل دیجیتالی ثبدت و حفد    را 

 نماید.
 یف کوریر سیاسیووظ

 مادۀ هشتم:

ریاست آرشیف دیپلوماویک به منرور 
انتقال کیسه )خریطه( سیاسی به ومدام  
نمایندگی های سیاسدی و قونسدلی،   
کوریر سیاسی را به وزارت امور خارجه 

، اعدام وزیر پیشنهاد و بعد از منروری
 می نماید.

 فصل سوم
استفاده ازاسناد سیاست 

 خارجی
 استفاده از اسناد

 ادۀ نهم: م
 لین و مددؤظفین وزارت ؤو( مسدد1)
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مؤظفین کولی شي، یواز  د رسدمي  
کولو په منرور د بهرني  ءدندو د اجرا

سیاست له سندونو څخه ګټه اخیسدتنه  
 وکړي. 

( د وزاروونددو او دولتددي ادارو  ۲)
مسؤولین کولی شي د اشدو محرمدو  
سندونو اصل د دیپلوماویک آرشیف د 
ریاست له وشخین او د بهرنیو چارو د 

وجوید وروسته، مطالعه  يکلوزیر له لی
 کړي. 

له محرمو سدندونو څخده ګټده    
 ستلیاخ

 لسمه ماده: 
وزاروونه او دولتي ادار  کولی شدي  
اطالعاوو وه د السرسدي د قدانون د   
حکمونو په پام کې نیولو سره، د بهرنیو 
چارو د وزیر له لیکلي امر وروسته لده  

 دښت واخلي. دمحرمو سندونو یا
څخه ګټده   له غیر محرمو سندونو

 ستلیاخ
 یوولسمه ماده: 

د هېواد اوباع کولی شي اطالعاوو وه د 

 صدرف   ،امور خارجه مدی ووانندد  
 به منرور اجرای وظدایف رسدمی از   

 اسدتفاده  سیاسدت خدارجی   اسناد 
 نمایند.

 مسددؤولین وزارت هددا وادارات( 2)
اصل  اسدناد اشدد   ، می وواننددولتی 
یاسدت  وشدخین ر بعد از  را محرم

 وجدوید کتبدی   آرشیف دیپلوماویک و 
 مطالعدده  ،ور خارجددهامدد وزیددر
 نمایند.

 از اسددددناد   هاسددددتفاد 
 محرم 

 مادۀ دهم:

وزارت ها و ادارات دولتی می ووانند 
دسترسی به قانون  حکامبا نررداشت ا

امور  وزیراطالعات، بعد از امر کتبی 
 یادداشدت   خارجه از اسدناد محدرم  

 نمایند.
 از اسدددناد غیدددر  هاسدددتفاد

 محرم
 یازدهم: مادۀ

 احکدام نند مطاب  اوباع کشور می ووا
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السرسي د قانون له حکمونو سره سم، 
د بهرنیو چارو وزارت له غیر محرمدو  

 دښت واخلي. دسندونو یا
له محرمو او اشد محرمو سندونو 

 څخه  نسخه اخیستنه
 دوولسمه ماده: 

له محرمو او اشد محرمو سندونو څخه 
( یواز  د يستل )فوووکاپیاخ د نسخې

جمهور رئیس د هدایت پر بنسټ یا د 
افغانستان د اسالمي جمهوریت د کابینې 
په وصمیم سره د اړوندو مسؤولینو پده  
واسطه صورت موندلی شدي، پده د    

ه زیان ونه شر  چې د سندونو اصل و
 کم نشي.  رسېږي یا د هغو ارزښت

سدتنې د  ید سندونو له ګټدې اخ 
 ود  وېرېدلممنوعیت د م

 دیارلسمه ماده: 
( د محرمو او د اشد محرمو سندونو ۱)

 ( کاله موده ده. ۳۰د محرمیت میعاد )
( فقره کدې د  ۱( د د  ماد  په )۲)

درج شوو سندونو د محرمیت میعاد د 
سندونو د ارزونې او بررسۍ د مرکدي 

از اسناد  دسترسی به اطالعات،قانون 
غیرمحرم وزارت امور خارجه یادداشت 

 نمایند.
نسخه برداری از اسناد محدرم و  

 اشد محرم
 دهم:دوازمادۀ 

نسخه برداری )فوووکاپی( از اسدناد  
به اسدا   محرم و اشد محرم صرف 

 ۀهدایت رئیس جمهور یا وصمیم کابین
ان، ووسد   جمهوری اسالمی افغانست

 صدورت گرفتده    مسؤولین مربدو  
اصدل   بهمشرو  به اینکه ، وواند می

صدمه وارد نشده یا از ارزی آن  اسناد 
 .کاسته نشود

انقضای میعاد ممنوعیت ازاستفاده 
 اسناد
 سیددهم:مادۀ 

محرمیت اسناد محرم واشد ( میعاد 1)
 .( سال است30محرم مدت )

 منددرج   محرمیت اسدناد ( میعاد 2)
 ( این مداده بده وشدخین    1) ۀفقر

  بررسدی و  مرکددی ارزیدابی  هیئت 
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هیئت په وشخین، د بهرنیو چدارو د  
وزیر په وړانددېد او د افغانسدتان د   
اسالمي جمهوریت د رئیس په منرورۍ 

 ومديدېږي. 
 څلورم فصل

د سندونو د وسلیمولو، حف  او 
 ساونې ډول

د ساونې وړ سندونو د فهرسدت  
 استول

 څوارلسمه ماده: 
( د دیپلوماویک آرشیف ریاسدت د  ۱)

بهرنیو چارو وزارت د نورو ادارو پده  
همکارۍ د بهرني سیاست د ساونې وړ 

، اشد محرمو سندونو فهرست د محرمو
او عادي سندونو له وفکیکولو وروسته، 

 برابروي. 
( د سندونو د ارزوندې او بررسدۍ   ۲)

مرکدي هیئت د سندونو له رسېدو څخه 
( ورځو ۳۰وروسته زیات نه زیات د )

مود  په ورڅ کې د هغو د وفکیدک،  
وصنیف، فهرست، د ساونې د میعاد او د 

 اسددناد، پیشددنهاد وزیددر امددور  
خارجه و منروری رئدیس جمهدوری   
 اسدددالمی افغانسدددتان ومدیدددد 

 می گردد.
 فصل چهارم

طرز وسلیم دهی، حف  و 
 نگهداشت اسناد

 ارسال فهرسدت اسدناد قابدل    
 حف 
 :چهاردهممادۀ 

ریاست آرشیف دیپلوماویک بده   (1)
کددداری سدددایرادارات وزارت هم

فهرست اسدناد سیاسدت   امورخارجه 
خارجی قابل حف  را بعد از وفکیدک  
اسناد محرم، اشد محرم وعادی، ورویب 

  می نماید.
 هیئددت مرکدددی ارزیددابی و   (2)

بررسی اسناد بعد از مواصلت اسناد در 
 ( 30)داکثر مدت دددالل حددخ

مدورد وفکیددک، وصددنیف،   رروز، د
  و وعیین درجده  د حفاعیفهرست، م



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۰۴مسلسل نمبر ) ۲/۴/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

17 
 

محرمیت د درجې د ټاکنې په هکلده  
 سي. وصمیم نی

( د بهرنیو چارو وزارت مرکددي  ۳)
ادار  د هغو والیتدي نماینددګۍ او   
سیاسي او قونسلي نمایندګۍ د سندونو 
د ارزونې او بررسۍ د مرکدي هیئت د 
وجوید په پام کې نیولو سره، د سداونې  
وړسندونه د دیپلوماویک آرشیف ریاست 
وه استوي او د له منځه وړلو وړسندونه 

سمه ماده کې لده  لوواد د  مقرر  په 
درج شوي حکم سره سم، سوځوي یا 

 محو کوي. 
په مرکدي ادارو، د هغو په والیتي 
ادارو او نمایندګیو کې د سندونو د 

 ساونې اړویا
 پنځلسمه ماده: 

هغه سندونه چې د بهرنیو چارو وزارت 
د مرکدي ادارو، د هغدو د والیتدي   
نمایندګیو او د سیاسدي او قونسدلي   

اآوو  پرمخ بیولو لپاره نمایندګیو د اجر
اړین وشدخین شدي، اصدل یدې د     
دیپلوماویک آرشیف ریاست وه سدپارل  

 وصددمیم اوخدداذ  محرمیددت آن 
 .  می نماید

وزارت  ادارات مرکددددددی (3)
 نمایندددگی هددای  ، امورخارجدده

نمایندگی های سیاسی و  آن و والیتی
 ، بددا نررداشددت وجددوید قونسددلی

 ارزیابی و بررسی اسناد،هیئت مرکدی 
  ریاسدت قابدل حفد  را بده    اسناد 

آرشیف دیپلوماویک ارسال و اسدناد  
 ۀمادحکم مندرج  محاء را طب قابل ا

  یدا محدو  این مقرره حرید   هفدهم 
 .می کند

  اداراتعرورت حف  اسدناد در  
 و مرکددددی، والیتدددی آن  

 نمایندگی ها

 :پانددهممادۀ 
اسنادیکه برای پیشبرد اجراآت ادارات 

 ، وزارت امورخارجددده مرکددددی
 و آن والیتددی نمایندددگی هددای  

های سیاسدی و قونسدلی   نمایندگی 
وشخین گردد، اصل آن بده  عروری 

 دیپلوماویک سپرده شده ریاست آرشیف
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کېږي او نقل )کاپي( یې پده اړونددو   
 ادارو یا نمایندګیو کې ساول کېږي. 

 د ساونې وړسندونو وسلیمي
 شپاړسمه ماده:

( د بهرنیو چارو وزارت مرکددي  ۱)
ادار ، د هغه والیتدي نماینددګۍ او   

نسلي نمایندګۍ مکلفدې  سیاسي او قو
ي ګڼې رمددي، د ساونې وړسندونه د 

)ُکد نمبر( د پاڼو د شمېر او د موعوع 
په قید سره د جال دوسیو او کدارونونو  
په دننه کې، د سداونې پده غدرض د    
ديپلوماویک آرشیف ریاست وه واستوي 

 او وسلیم کړي. 
( د دیپلوماویک آرشدیف ریاسدت   ۲)

سندونو  استوونکې مرج  وه د ساونې وړ
له ورالسه کولو څخه په لیکلي ډول ډاډ 

 ورکوي.
( د دیپلوماویک آرشدیف ریاسدت   ۳)

مکلف دی، وسلیم شوي سندونه لده  
فهرست سره له وطبی  او په ځدانګړي  

ې له ثبت وروسته په هغه پور  ددفتر ک
اړونده جعبه کې ځای پر ځای، هغه قفل 

یددا  اداراتنقددل )کدداپی( آن در  و
 .می گرددحف  های مربو  نمایندگی 
 اسناد قابل حف   وسلیمی
 :شانددهممادۀ 

وزارت  ( ادارات مرکددددددی1)
 آن و والیتینمایندگی های ، امورخارجه

سیاسی و قونسلی مکلف نمایندگی های 
قابل حف  را با قید شماره اسناد اند، 

و  وعدداد اوراق  ،رمدی )کود نمبدر( 
  موعوع بده داخدل دوسدیه هدا و    
کارون های جداگانه غرض حف  بده  
ریاست آرشیف دیپلوماویک ارسدال و  

 .نمایند وسلیم 
یپلوماویددک ( ریاسددت آرشددیف د2)

  طدور ، ازحصول اسناد قابدل حفد   
 بده مرجد  مرسدل اطمیندان      کتبی

 .می دهد

  آرشددیف دیپلوماویددک ( ریاسددت3)
 اسدناد وسدلیم شدده     ،مکلف است

را بعد ازوطبی  با فهرست و ثبدت در  
  جعبددده ر د مخصدددوصدفتدددر 

جا نموده آن را قفل ه ب به آن جا مربو 
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 او مهر کړي.
 پنځم فصل

و د سندونو د له منځه وړلو ا
 سوځولو ډول
 د له منځه وړلو وړسندونه

 اوولسمه ماده: 
( د سندونو د ارزوندې او بررسدۍ   ۱)

مرکدي هیئت، د نه ساونې وړسندونو او 
پاڼو فهرست برابروي او د هغو د لده  

د د منرورۍ په غرض یمنځه وړلو وړاند
د بهرنیو چارو د وزیر لده لدوري د   
جمهوري ریاست مقام وده وړاندد    

 کېږي. 
( فقره کې درج ۱د  ماد  په ) ( د۲)

شوي سندونه او پداڼې، د جمهدوري   
ریاست د مقام له منرورۍ وروسته، د 
مؤظف هیئت ور نرر الند ، سوځول 

 کېږي یا له منځه وړل کېږي. 
 د نه ساونې وړسندونو له منځه وړل

 اولسمه ماده: 
د سیاسي او قونسلي نمایندګیو هغده  

 مهر نماید. و
 فصل پنجم

 طرز امحاء و حری  
 اسناد
 اسناد قابل امحاء

 :هفدهممادۀ 
 هیئددت مرکدددی ارزیددابی و  ( 1)

 ت اسدناد و  فهرسد  ،بررسی اسدناد 
قابددل حفدد  را ورویددب و غیراوراق 

 از طددرف پیشددنهاد امحددای آن  
غرض منروری بده   وزیر امور خارجه

 ارائدده  مقددام ریاسددت جمهددوری 
 .می گردد

 ( اسدددناد و اوراق منددددرج  2)
( این ماده، بعد از منردوری  1) ۀفقر

، وحدت نردر   مقام ریاست جمهوری
 محدو  حرید  یدا   ظدف،  ؤهیئت م
 . می گردد
 سناد غیر قابل حف  امحای ا
 :هجدهممادۀ 

سیاسی و قونسلی های اسناد نمایندگی 
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 سندونه چې د ساونې وړ نده وي او د 
هغو لېږدونې وه اړویا نه وي، له جدال  
 کړنالر  سره سم له منځه وړل کېږي.

 شپږم فصل
 وروستني حکمونه

 کول اءد سندونو افش
 نولسمه ماده: 

که چېدر  د بهرنیدو چدارو وزارت    
سندونه کارکوونکی محرم یا اشد محرم 

کولو کې  اءافشأ کړي یا د هغو په افش
همکاري وکړي، د قانون له حکموندو  

ه سم ور عدلي وعقیب الند  نیدول  سر
 کېږي. 

د مالي، حسابي او اداري چدارو   
 سندونه

 شلمه ماده: 
د بهرنیو چارو وزارت مکلدف دی، د  
اړوندو مالي، حسابي او اداري چدارو  
سندونو د حف ، ساونې او له منځه وړلو 
په هکله له اړوند وقنیني سند سره سم، 

 اجراآت وکړي. 

که غیر قابل حف  بوده و عرورت به 
طرزالعمل جداگانه  طب انتقال آن نباشد 

 .گرددمحو می 
 فصل ششم
 احکام نهایی

 افشای اسناد
 :نددهممادۀ 

 وزارت امددور  کنهرگدداه کددار 
خارجه اسناد محرم یا اشد محدرم را  

 یددا در افشددای آن  یدددنما ءافشددا
همکاری کند، مطاب  احکدام قدانون   
 وحددت وعقیددب عدددلی قددرار   

 گیرد. می
 اسددناد امورمددالی، حسددابی و 

 اداری
 : بیستممادۀ 

در  ،وزارت امور خارجه مکلف است
مورد حف ، نگهداری و امحای اسناد 

حسابی و اداری مربدو ،   مالی،امور
اجدراآت  سند وقنینی مربدو   مطاب  
 نماید.
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 د کړنالر  وع 
 شتمه ماده: وییو

د بهرنیو چارو وزارت کولی شي د د  
ونو د ال ښه وطبی  پده  مقرر  د حکم

 ړنالر  وع  کړي. کمنرور جال 
 انفاذ

 دوه ویشتمه ماده:
دغه مقرره په رسمي جریدده کدې د   

دو له نېټې څخه نافذېږي او په انفاذ ېخپر
 ق کال د  .هد ۱۴۲۱ې د ددسره ی

ڼه ( ګ۷۹۲نېټې په ) ۲۶ربی  االول د 
رسمي جریده کې خپره شو  د بهرنیو 
چددارو وزارت د اوراقو)آرشددیف( د 

 .ادار  مقرره لغو کېږي
 

 
 
 
 

 طرزالعمل  وع 
 :یکم و مادۀ بیست

وزارت امورخارجه می وواند به منرور 
 احکددام ایددن مقددرره بهتر وطبیدد 

 طرزالعمل های جداگانه را وع  نماید.
 انفاذ 

 :دوم مادۀ بیست و
از واریخ نشدر در جریددۀ   این مقرره 
 می گردد و بدا انفداذ آن    رسمی نافذ

 مقدددررۀ ادارۀ اوراق )آرشدددیف( 
 ۀجریدد  ۀمنتشدر وزارت امورخارجه 
  26مدؤر    (792)رسمی شدماره  
 هد.ق لغدو  1421ربی  االول سال 

 گردد. می
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  د تنباکو او دخانیاتو د
کنترول د قانون د ځینو مادو د 

د  ريشو يتعدیل په اړوند د مل
 د توشېح  ومصوبد  مجلسینو

 يسالماپه هکله د افغانستان د 
 یسئجمهوریت د ر
 فرمان

            (۶)ه: ڼګ
 ۱۳۹۷/ ۳/ ۱۴ټه: ېن

 لومړۍ ماده: 
 قتتانون د  يد افغانستتتان د اساستت

جزء د حکم  ۱۶شپېتمې مادې د څلور
له مخې او پنځه نوي یمې مادې ته پته  

کال په  ۱۳۹۳ره، د تتترنې سپامل
ه رسمي جریده کې خپور ڼ( ګ۱۱۶۲)

شوی د تنباکو او دخانیاتو د کنترول د 
قانون د ځینو مادو د تعدیل په هکله د 

ټې نې ۱۳۹۷/ ۲/ ۲۹جرګې د  يولس
و جرګې ه مصوبه او دمشرانڼ( ګ۲۹۸)
ه ڼت ( ګ۳۰۳نېټې ) ۲۸/۱/۱۳۹۷د 

 مصوبه، توشېح کوم.

 فرمان 
 ئیس جمهوری اسالمی افغانستانر

 در مورد توشیح مصوبات 
 مجلسین شورای ملی

 پیرامون تعدیل برخی از مواد
 قانون کنترول تنباکو و

 دخانیات
 (           6شماره: )
 14/3/1397تاریخ: 
 :مادۀ اول

 متادۀ   16به تأسی از حکتم جتزء   
 شصت و چهارم و بانظرداشت متادۀ  
نود و پنجم قانون اساسی افغانستتان،  

( متتخر  298مصتتوبش شتتماره ) 
 شولسی جرگه و مصوب 29/2/1397

 28/1/1397( مخر  303شماره )
مشرانو جرگه را در مورد تعدیل برخی 

اکو و از مواد قتانون کنتترول تنبت   
شماره  دخانیات منتشرۀ جریدۀ رسمی

 ، توشتتیح1393ستتال  (1162)
 دارم. می 
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 :ماده یمهه دو
ېدو له نېټې څخه نافذ دغه فرمان د خپر

شوري د مجلسینو له مصوبو  او د ملي
او نوموړي تعدیل سره یوځای دې پته  

 رسمي جریده کې خپور شي.
 غنيمحمد اشرف 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماده دوم:
این فرمان از تاریخ نشر نافذ و همراه با 
مصوبات مجلسین شورای ملی و تعدیل 
 متتذکور در جریتتدۀ رستتمی نشتتر

 ردد.گ 
 محمد اشرف غنی

 جمهوری اسالمی افغانستان رئیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۰۴مسلسل نمبر ) ۲/۴/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

24 
 

 دولت يجمهور يدافغانستان اسالم
 وريش يمل
 هجرګ يولس

د تنباکو او دخانیاتو د کنتترول  
 هکلهقانون د ځینو مادو د تعدیل په 

  دطرحې (ې د غړیود )مشرانو جرګ
 مصوبه

(                                                                                                  ۲۹۸ګڼه: )
 ۱۳۹۷/ ۲/ ۲۹ټه: ېن

 قتانون د   ياساست  د ېجرګت  يولس
  ېیمې مادې د حکتم لته مخت    نوي
 ېورځ ېد شنب ېټېن ۱۳۹۷/ ۲/ ۲۹د 

د تنبتاکو او   ېونتهه کت  غ يپه عموم
دخانیاتو د کنترول قانون د ځینو مادو د 

د  ېمشترانو جرګت  ) د هکلهتعدیل په 
غړیو  وغړیو( طرحه د مجلس د حاضر

د رایو به غوڅ اکثریت سره تصتوی   
 کړه.

 يابراهیمف والحاج عبدالرو
 یسئر ېجرګ يد ولس

 
 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 شورای ملی
 ولسی جرگه
 مصوبه

طرح )اعضای مشترانو جرگته(   
 پیرامون تعدیل برخی از مواد قانون

 کنترول تنباکو و دخانیات 
 (298): شماره
 29/2/1397 :تاریخ

  نتتودمبتته تأستتی از حکتتم متتادۀ 
 شقانون اساسی، ولسی جرگه در جلس
عمتتتومی روز شتتتنبه متتتخر  

، طرح )اعضای مشرانو 29/2/1397
جرگه( پیرامون تعدیل برخی از متواد  

با  را قانون کنترول تنباکو و دخانیات
 اکثریتتتتتت قتتتتتاط   رای

  اعضای حاضتر مجلتس تصتوی     
 .نمود

 ف ابراهیمیوالحاج عبدالرو
 رئیس ولسی جرگه
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دولت  جمهوري يدافغانستان اسالم
 يشور يمل

 هګد مشرانو جر
د تنباکو او دخانیاتو د کنترول د 
قانون د ځینو مادو د تعدیل په هکله 

 ېطرحد و ړد غ ېد مشرانو جرګ
 مصوبه

               (                                                                  ۳۰۳ګڼه: )
 ۱۳۹۷/ ۱/ ۲۸ټه: ېن

 لتتهقتتانون  يد افغانستتتان داساستت
  ېجرګت  مشترانو  ،سره ستم حکم 

د سه شتنبې   ېټېن ۱۳۹۷/ ۱/ ۲۸ د
کې، د تنباکو  غونهه يورځې په عموم

او دخانیاتو د کنترول قانون د ځینتو  
 مشرانوجرګې مادو د تعدیل په هکله د

 یو په اکثریت تصوی أد ر غړوطرحه د
 .هکړ

 مسلمیار يل هادفض
 یسئر ېد مشرانو جرګ

 
 

 افغانستان دولت جمهوری اسالمی
 شورای ملی
 گهمشرانوجر
 مصوبه

 طرح اعضای مشرانو جرگه 
 پیرامون تعدیل برخی مواد

 قانون کنترول تنباکو و دخانیات 
(                                                                    303) :شماره
  28/1/1397تاریخ: 

اساسی  قانوننودم به تأسی ازحکم مادۀ 
جلستش   جرگه در تان، مشرانوافغانس

عمتتومی روز ستته شتتنبه متتخر   
، طتترح اعضتتای  28/1/1397

 مشتترانوجرگه پیرامتتون تعتتدیل  
برخی مواد قانون کنتترول تنبتاکو و   
دخانیات را به اکثریت  راء تصتوی   

 نمود.
 فضل هادی مسلمیار
 رئیس مشرانو جرگه
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د د تنباکو او دخانیاتو دکنترول 
 قانون د ځینو مادو تعدیل

 لومړۍ ماده:
ه رسمي ڼ( ګ۱۱۶۲کال په ) ۱۳۹۳د 

جریده کې خپور شتوی د تنبتاکو او   
ږمه ماده، شپ دخانیاتو د کنترول قانون

( فقره او دوه ویشتمې ۱دشلمې مادې)
 ډولندې په الدې ( فقرې ۴او۱مادې )
 :شي تعدیل

 يبسته بند
 شپږمه ماده: -۱

د سګرتو، چلم، قلیتان، نستوار او د   
تنباکو دنورو محصوالتو تولید، تورید، 

او   ۍصدور او عمده پلورل له بسته بند
 پر له پسې ګڼې پرته، من  دي.
 دمالیې وزارت مکلفیت

 :هماد هشلم -۲
، ی( دمتتالیې وزارت مکلتت  د ۱)

م، قلیان، نسوار دسګرتو او تنباکو، چل
نورو محصوالتو د تولیدولو په وخت او 

قطیو پر متخ پته یتوه     کې دهغوی د

تعدیل برخی از مواد قانون 
 کنترول تنباکو و دخانیات

 ول:مادۀ ا
( مادۀ بیستتم و  1مادۀ ششم، فقرۀ )

( مادۀ بیستت و دوم  4و1فقره های )
قانون کنتترول تنبتاکو و دخانیتات    

( 1162ریدۀ رسمی شماره )منتشرۀ ج
 تعتتتدیل  ذیتتتاًل 1393ستتتال 
 گردد:

 بسته بندی
 مادۀ ششم: -۱

تولید، تورید، صدور و فروش عمتده  
سگرت، چلم، قلیان، نسوار و ستایر  

بدون بسته بندی و محصوالت تنباکو 
 است. شمارۀ مسلسل، ممنوع
 مکلفیت وزارت مالیه

 مادۀ بیستم: -۲
( وزارت مالیه مکل  است، حتین  1)

تورید سگرت، چلم، قلیان، نستوار و  
سایر محصوالت تنباکو از موجودیتت  
تحریری خطر سگرت باالی قطی های 
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 ېد سګرتو دخطر دلیکنت  ېژب ېنړیوال
نکو پته  وګمرکونو دکتارکو  څخه د

واسطه څارنه وکړي، او د نه موجودیت 
هغوی د  وادته دې، هېپه صورت کې ی

 دننه کېدو اجازه ورنکړي.
 ېموید
 دوه ویشتمه ماده: -۳
( هغه شخص چې د عامې روغتیتا  ۱)

 د ستلو پرتهیوزارت داجازه لیک  له اخ
تنباکو  سګرتو، چلم، قلیان، نسوار او د

د نورو محصتوالتو پته تولیتدولو،    
توریدولو، صادرولو او پلورلو یا د هغو 

 د ېژبت  ېقطیو پر مخ په یوه نړیتوال  د
الس پورې  لیکلو پرته په تورید  خطر د

ګمرکتي ادارې  کړي، دمالیې وزارت 
مکلفې دي، هغه له منځته یوستي او   

( دوه سوه او ۲۵۰۰۰۰نکی )وواردو
 نغدي جریمه کړي. ۍپنځوس زره افغان

قتانون پته    ېدد ې( هغه شخص چ۴)
 سېه پپرلدرج شوي  د ېشپږمه ماده ک

لو پرته دسګرتو په پلورلو الس رله ل ګڼې
ځتتل  یلتتومړ پتته پتتورې کتتړي،

  ن بتتته یکتتتی از لستتتانهای  
 بتتین المللتتی توستتن کارکنتتان  

ت نموده، در صتورت  گمرکات نظار
 عدم موجودیت  ن، اجتازۀ دختول  

  نرا به کشور ندهد.
 مخیدات 

 مادۀ بیست و دوم: -۳
( شخصی که بدون اخذ اجازه نامش 1)

وزارت صحت عامه به تولید، توریتد،  
صدور و فروش سگرت، چلم، قلیان، 
نسوار و ستایر محصتوالت تنبتاکو    
مبادرت ورزد یا  نرا بتدون داشتتن   

االی قطی  ن به یکی از تحریری خطر ب
لسانهای بین المللی توریتد نمایتد،   
ادارات گمرکی وزارت مالیه مکلت   

 نها را محو نموده و تورید کننده  د،ان
( دوصد و پنجتاه  250000را مبلغ )

 هزار افغانی جریمه نقدی نماید.
 ۀ( شخصی که بدون داشتن شمار4) 

مسلسل مندرج مادۀ ششم این قتانون  
 بتادرت ورزد،  به فروش ستگرت م 

 ( 100000بتتتار اول مبلتتتغ ) 
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یم ه دو او ۍ( سل زره افغان۱۰۰۰۰۰)
 ۍ( دوه سوه زره افغان۲۰۰۰۰۰ل )ځ
 ياو قضاي ي جریمه کېږي او عدلينغد

 ژندل کېږي.ېمراجعوته ورپ
 انفاذ
 مه ماده:یه دو

په رسمي جریتده کتې د    دغه تعدیل
 ږي.ېټې څځه نافذېخپرېدوله ن

 
 
 
 
 

بتتار دوم   و صتتد هتتزار افغتتانی 
( دو صد هزار افغانی 200000مبلغ)

جریمه نقدی گردیده و به مراج  عدلی 
 و قضایی معرفی می گردد.

 انفاذ
 دوم: ۀماد

 این تعدیل از تاریخ نشتر در جریتدۀ  
 گردد.می  رسمی نافذ

  



 
 

 

           

 :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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