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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د 
( ګڼه ضمیمې د توشېح ۲قانون د )

په هکله د افغانستان اسالمي 
 جمهوریت د رئیس

 فرمان
 (286: )ګڼه
 1397/ 5/ 25 :نېټه

 :لومړۍ ماده
 د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې 

 د حکززل لززه م ززې   ءجززز ۱۶ د
( ۲اکماتو د قزانون ) د سوداګرېزو مح

د ولسي د ملي شوري  ګڼه ضمیمه چې
 نېټزې   ۱۳۹۷/ ۲/ ۲۹د  ېززجرګ
( ګڼه مصوبې او د مشزرانو  ۳۱۵د )

 نېټزززې  ۳۰/۴/۱۳۹۷جرګزززې د 
 ( ګڼززې مصززوبې پرب سزز  ۳۱۶د )
( مادو په دن ه کې تصویب شوې ۱۲د )

 .توشېح کوم ه د
 دوه یمه ماده:

نېټزې څ زه    لهدغه فرمان د خپرېدو 
نافززا او  د ملززي شززوري د دوا و 
مجلسونو لزه مصزوبو او د یزادې    

 فرمان  
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

 در مورد توشیح ضمیمۀ شماره 
 ( قانون اصول محاکمات 2)

 تجارتی
 (286شماره: )
 25/5/1397تاریخ:  

 مادۀ اول:
 مزادۀ  16به تأسی از حکزل جززء   

 ۀشصت و چهارم قانون اساسی  ضمیم 
( قانون اصول محاکمزات  2شماره )

تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره 
ولسی  29/2/1397( مؤرخ 315)

( مؤرخ 316جرگه و مصوبه شماره )
  همشزززرانو جرگززز 30/4/1397

( مزاده  12شورای ملی به داخزل ) 
 تصویب گردیزده اسزت  توشزیح    

 دارم. می
 مادۀ دوم:

این فرمان از تزاریخ نشزر نافزا و    
همززراه بززا مصززوبات مجلسززین  
شززورای ملززی و مززتن ضززمیمۀ  
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

ې له متن سره یوځزای دې پزه   مضمی
 رسمي جریده کې خپور شي.
 يمحمد اشرف غ 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مززاکور در جریززدۀ رسززمی نشززر 
 گردد.

 محمد اشرف غ ی
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

 دولت يجمهور يدافغانستان اسالم
 يشور يمل

 جرگه يولس
( 4وا 3  2  1کال په ) ۱۳۴۳د 

 خپور شوی  ېجریده ک يګڼه رسم
محاکماتو د اصولو د  يزود سوداګر

  ېضمیم ې( ګڼ۲قانون )
 مصوبه

 (315: )ګڼه
 29/2/1397 :نېټه

 نوي یمېګې د اساسي قانون د رج يولس
  ېزلزه م ز  حکل د  ېفقر( ۱مادې د )

ګڼه  (۴او ۳  ۲  ۱)کال په  ۱۳۴۳د 
 خپززور شززوی  ېجریززده کزز يرسززم

 د اصززولو  محاکمززاتو زوسززوداګری د
 ۲۹/۲/۱۳۹۷ګڼه ضمیمه د (۲د قانون )

ه ډنز غو يعمومخپله په  ېورځ ېش ب ېنېټ
 د مجلس  ېک په دن ه مادو( ۱۲) د  ېک

یو په اکثریت تصویب أد حاضرو غړیو د ر
 کړه.

 يالحاج عبدالرووف ابراهیم
 سئیجرګې ر يد ولس

 

 اسالمی افغانستان  جمهوری دولت 
 شورای ملی
 ولسی جرگه

  ۀمصوب
( قانون اصول 2ضمیمۀ شماره )

 م تشرۀ جریدۀ تجارتی محاکمات
 ( 4و 3  2  1شماره ) رسمی

 1343سال 
 (315شماره: )

 29/2/1397تاریخ: 
( 1) ۀتأسی از حکل فقره ولسی جرگه ب

 قززانون اساسززی    نززودممززادۀ 
روز شز به مزؤرخ    عمزومی  ۀدر جلس

( 2خویش ضمیمۀ شماره ) 29/2/1397
ی زززز تجارت محاکماتقانون اصول 

  شززماره رسززمی م تشززرۀ جریززدۀ
داخل ه را ب 1343( سال۴و ۳  ۲  ۱)
( ماده به اکثریزت ررای اعازای   12)

  حاضزززردر مجلزززس تصزززویب 
 .نمود

 الحاج عبدالرووف ابراهیمی
 رئیس ولسی جرگه
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

دولت  يجمهور يدافغانستان اسالم
 يشور يمل

  همشرانو جرګ د
( 4او 3  2  1کال په ) ۱۳۴۳د 

جریده کې خپور شوی  يګڼه رسم
 د اصولو محاکماتو  دسوداګریزو 

 ( ګڼې ضمیمې په هکله ۲د قانون د)
د جمهوریت  يافغانستان اسالم د

 ۱۳/۱۲/۱۳۹۶یس د ئر
 ( ګڼه ۲۶۶ټې)ېن
 په ا وند فرمان يتق ی 

 مصوبه 
 (                                                                                ۳۱۶ګڼه: )

 ۳۰/۴/۱۳۹۷ېټه: ن
 ېیم يقانون د نو يد افغانستان داساس

   مشرانو جرګې له م ېحکل  دمادې 
ش بې  دې نېټ 1397/سزرطان/30د 

غونډه کې   يپه فوق العاده عموم ېورځ
 یس ئز جمهوریت ري د افغانستان اسالم

 (۴او ۳  ۲  ۱)کال پزه   ۱۳۴۳د 
 جریده کې خپزور شزوی    يګڼه رسم

 افغانستان یدولت جمهوری اسالم
 شورای ملی

 رگه مشرانو ج
 مصوبه 

( 266روی فرمان تق ی ی شماره )
رئیس  13/12/1396مؤرخ 

افغانستان در جمهوری اسالمی 
( قانون 2شماره ) ۀمورد ضمیم

 اصول محاکمات تجارتی
 رسمی  ۀجرید ۀم تشر 

 ( 4و 3  2  1شماره )
 1343سال 

 (       316شماره: )
 30/4/1397تاریخ: 

نزودم قزانون    ۀتأسی از حکل ماده ب
اساسی افغانستان  مشرانو جرگزه در  
 جلسززه فززوق العززاده عمززومی   

 1397/سرطان/30روز ش به مؤرخ 
 ( 266فرمززان تق ی ززی شززماره ) 

رئززیس  13/12/1396مززؤرخ 
 جمهززوری اسززالمی افغانسززتان   
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

د اصزولو د  محاکماتو  د سوداګریزو
( ګڼې ضمیمې په هکلزه د  ۲قانون د )
 یس ئرد جمهوریت  ياسالم د افغانستان

( ګڼزه  ۲۶۶ې )ېټن ۱۳/۱۲/۱۳۹۶د 
 یزو پزه اکثریزت   أفرمان د ر يتق ی 

 تصویب کړ. 
 میارلمس يفال هاد

 یسئد مشرانو جرګې ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شزززماره  ۀدر مزززورد ضزززمیم
( قانون اصول محاکمات تجزارتی  2)

 رسززمی شززماره  ۀجریززد ۀم تشززر
بززه  1343( سززال ۴و ۳  ۲  ۱)

 راء تصززززویب راکثریززززت 
 نمود.

 فال هادی مسلمیار
 گهرجمشرانو  یسئر
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

اصولو سوداګریزومحاکماتو د د
 هضمیم ه( ګڼ۲د قانون )

 وضع م ظورد 
 :لومړۍ ماده

دغه ضمیمه د مشتقې دعوي د رسیدګۍ 
ولیت ؤدود المسزچې د مح په م ظور

شرکتونو د قانون له حکمونو سره سل 
کې اقامه کېږي   په سوداګریزو محکمو

 وضع شوې ده.
 دعوي تعریفد مشتقې 

 دوه یمه ماده:
ي څ زه  دعزو  ېهغله مشتقه دعوي  

د دونزډو   ده چې د پزانېې   عبارت
سل ې او یا له پ ځه سل ې څ زه   پ ځه

یوه یا له یوه څ زه د   ولرونک ود زیات
 د  واسزهه  ه پز ونزډه والزو    زیاتو

ولیت شرکت په نزوم   ؤمحدود المس
د مدیره هیئت پر یوه یا له یوه څ زه  

  و انززدې  د زیززاتو غززړو پززر  
د محززدود المسززؤولیت شززرکت د 
چارو په اداره کزې د دنزدې د نزه    

و پزه ترسزره   داجراء کولو او یا د دن

( قانون اصول 2شماره ) ۀضمیم
 محاکمات تجارتی 

 م ظور وضع
 اول: ۀماد

این ضمیمه به م ظور رسیدگی به دعوی 
مشتق که در محاکل تجارتی مهزابق  

 قززانون شززرکت هززای  احکززام 
  شوده می ززولیت اقامؤمحدود المس

 وضع گردیده است.
 قتتعریف دعوی مش

 م:ۀ دوماد 
 یعبزارت از دعزو    دعوی مشزتق 

 است که توسط یک یا بیش از یزک  
 سززهامدار دارنززده پزز   فیصززد  
و یا بزیش از پز   فیصزد سزهام     
 سزززرمایه  ب زززام شزززرکت   
محدود المسزؤولیت علیه یزک یزا    

 عاو هیئت مزدیره  بزه    بیش از یک
 دلیززل عززدم اجززرای و ی ززه   
 و یزززا ارتکزززا  ت هزززی   
 در اجززززرای و ززززایف در  

امزززززور شزززززرکت   ۀادار
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

کولو کې دسرغړونې دارتکزا  پزه   
په سزوداګریزه محکمزه کزې     دلیل 

 اقامه کېږي. 
دې کول او د زد غوښت لیک و ان

 دعوي اقامه
 درېیمه ماده:

( ونډه وال یا ونډه واالن مکلزف  ۱) 
 دي  په سزوداګریزو محکمزو کزې    
د مشتقي دعوي له اقامې څ ه م کې  

ولیت شرکتونو د قانون ؤد محدودالمس
  له حکمونو سزره سزل  د موضزو    

 د رسیدګۍ په ا ه خپزل غوښزت لیک   
رکت ته زولیت شؤدودالمسززد مح

 و اندې کړي.
( فقره ۱( که چېرې ددې مادې په )۲)

 کززې درج شززوی غوښززت لیک   
ولیت شرکت له خوا رد ؤد محدودالمس

یا ونډه وال د شرکت په تصمیل ق اعت 
محکمې  ېونلري  کولی شي سوداګریز

 و اندې کړي.خپله دعوي  ته 
 
 

محکمززۀ  در محدودالمسززؤولیت 
 تجززززززارتی اقامززززززه  

 .می گردد
 اقامززه ارائززه درخواسززت و  

 دعوی
 م:ۀ سوماد

 دار یا سهامداران مکلف ززسهام( 1)  
 اند  قبزل از اقامزۀ دعزوی مشزتق     
 در محززاکل تجززارتی  مهززابق   

شززرکت هززای احکززام قززانون 
محدودالمسؤولیت درخواست خود را 
 مب ی بزر رسزیدگی موضزو  بزه     

 ه ئز محدودالمسزؤولیت ارا شزرکت  
 نماید.

 م درج فقزرۀ  درخواست  هرگاه( 2)
 از طزرف شزرکت    ه( این مزاد 1)

 مدار ارد یزا سزه  المسؤولیت محدود
  به تصمیل شرکت ق اعت نداشته باشد

بزه محکمزۀ    را خود یدعو می تواند
 اقامه نماید.  تجارتی
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

د سوداګریزې محکمې په واسهه 
 دعوي ته رسیدګي ېمشتق

 څلورمه ماده:
د  ته محکمه  دعوي( سوداګریزه ۱) 

استدالل او د و اندې شزوو   د لوريو
س دونو او مدارکو پرب س   رسیدګي 

 .کوي
ولی شي  د قایې د ززي کزمدع (۲)

رسیدګۍ په بهیر کې له مدعي علیه او د 
سوداګریزې له شهودو څ ه  د  ېقای

النزدې سز دونه    محکمې لزه الرې  
 وغوا ي: 

هغه س د چې مدعي علیه په خپلزه   -۱
 .دی دفاعیه کې په هغه است اد کړی

د  صورتهغه س د چې په مستقیل  -۲
مدعي په دعوي پورې ا وند حقایق په 

 اثبات ورسوي.
په واسهه د  هغه س د چې د مدعي -۳

پرته پزه   يلاوهغه د نوعیت له مش ص
 موضو  پورې ا وند وي. 

( سوداګریزه محکمه مزدعي تزه   ۳)
له   څو په غونډه کېترفرصت ورکوي 

 مشززتق  یرسززیدگی دعززو 
 تجارتی ۀتوسط محکم

 :مچهار ۀماد
را بزه   ی  دعزو ۀ تجارتیمحکم( 1) 

اسز اد و   اساس استدالل طزرفین و 
 رسززیدگی   ه شززدهئززمززدارا ارا

 می نماید. 
 در جریزان    مزی توانزد  ( مدعی 2)

 ذیزل را از   رسیدگی قازیه اسز اد  
   از مززدعی علیززه و شززهود قاززیه

 طریززق محکمززۀ تجززارتی مهالبززه
 نماید: 

که مدعی علیه در دفاعیزه  س دی  -1
 .وده استاست اد نم به رن خویش

که بصورت مستقیل حقایق  س دی -2
ی را به اثبات ززمربوط به دعوی مدع

 رساند.
که مرتبط به موضو  بوده  س دی -3

توسط  نوعیت رنبدون مش ص نمودن 
 مدعی. 

 بززه مززدعی تجززارتی  ۀ( محکمزز3)
   مزی دهزد تزا درجلسزه     فرصت
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 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

مدعي علیه او د قایې له شهودو څ ه 
 اسزتجوا    صورت سزره په مستقیل 

 وکړي.
ې د اثبات ززدعوي ک ېپه مشتق

 وسایل
 پ ځمه ماده:

په دې قانون کې د  يمشتقه دعو (۱)
الیلو پزر ب سز     د درج د اثبات د
 رسیدګي کېږي.

ه او مسزت بهه  عز اطق( که چېرې د ۲)
دعزوي   ېقتپه ګډون  د مشز  قرائ و

وي لزه ن زي   عز د ددالیل ثابتوونکي 
ه زیزات وي   ززیلو څ کوونکو دال

ي د ززز سوداګریزه محکمزه د مدع 
 صادروي. دعوي په اثبات  حکل

شزرط   ې ززک ي( په مشتقه دعو۳)
یل کې دشبهې له پردې ندی چې په دل

شز ص الزامیزت د    دشتون پرتزه   
 ثابت شي. په نزدمحکمې 

 
 
 

 بصورت مسزتقیل از مزدعی علیزه    
 د قازززیه اسزززتجوا  وو شزززه

 نماید.
 وی ززات در دعززایل اثبزوس

 مشتق
 ل:ۀ پ جماد

( دعوی مشتق به اسزاس دالیزل   1) 
    رسزیدگی قزانون این  اثبات م درج

 می گردد.
دعزوی  ک  دۀ  دالیل ثابتهرگاه ( 2)

 مشتق  به شزمول قزرائن قاطعزه و   
مست بهه  بیشتر از دالیل ن ی ک  زده  

به اثبات ۀ تجارتی دعوی باشد  محکم
 دعززوی مززدعی  حکززل صززادر  

 می نماید.
بزر رن  مشتق شزرط   در دعوی( 3)

در ودیت شبهه ززموج نیست تا بدون
 محکمه ثابت نزد ش ص الزامیت دلیل 

 گردد. 
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 حکلد محکمې 
 شپږمه ماده:

 دسزززوادګریزه محکمزززه  ( ۱) 
محدودالمسؤولیت شرکتونو له قانون 

د غزړي پزر    یئتسره سل د مدیره ه
  حکل و اندې په اعتراضي مواردو کې

 صادروي.
د مشزتقې    ( سوداګریزه محکمزه ۲)

الزمو څېړنزو لزه    د دعوي په هکله 
 .خپل حکل صادرويبشپړولو وروسته 
 احتیاطي تدابیر

 اوومه ماده:
قانون له حکمونو مدعي کولی شي  د 

سره سل  له سوداګریزې محکمې څ ه 
 احتیاطي تدابیر وغوا ي.

 د دعوي پرېښودلاو مصالحه
 اتمه ماده:

مصالحه او د مشتقې دعوي پرېښودل 
یوازې د سوداګریزې محکمې په اجازه 

 جواز لري.
 
 

 حکل محکمه 

 مادۀ ششل:

 ( محکمززۀ تجززارتی در مززوارد 1)
ره زاعتراضی علیه عاو هیئت مدیز  

 مهززابق قززانون شززرکت هززای   
 محدود المسزؤولیت حکزل صزادر    

  می نماید. 

 ی( محکمۀ تجارتی  در مورد دعو2)
مشتق بعد از تکمیل تحقیقزات الزم   

 .حکل خود را صادر می نماید

 تدابیر احتیاطی 
 ل: تهۀ ماد

 ۀ تجارتیاز محکم  واندززمدعی می ت
ات اذ تدابیر احتیاطی را مهابق احکام 

 مهالبه نماید.  قانون
 یدعو مصالحه و ترا

 ل:شتهۀ ماد
 هدعوی مشتق صرف بو ترا مصالحه 
 جززواز  ۀ تجززارتیمحکمزز ۀاجززاز

 دارد.
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  حکمیت
 نهمه ماده:

ې حکمیت  د زززدعوي ک هپه مشتق
حکمونو سوداګریز حکمیت د قانون له 

 سره سل  صورت مومي.
 د حکل اعالم

 لسمه ماده:
په مشتقه دعوي کې د سزوداګریزې  

سزره   ډولمحکمې حکل پزه عل زي   
 اعالمېږي.

 استی اف او فرجام غوښتل
 یوولسمه ماده:
و)تحتاني( زکې د الندنیپه مشتقو دعوو

 ې شزوې سوداګریزو محکمو صزادر 
فیصلې او قرارونه  د قانون له حکمونو 

 ېسره سل  د استی اف او فرجام غوښت 
 و  دي.

 ان اذ
 دوولسمه ماده:

دغه ضمیمه د توشېح له نېټې څ ه نافاه 
 ېه شخپر دې او په رسمي جریده کې

کال په  1397دو سره یې د ېاو په نافا

 حکمیت
 هل:ۀ نماد

مهابق احکام    حکمیت در دعوی مشتق
 ی  صورت زززقانون حکمیت تجارت

 می گیرد.
 اعالم حکل

 دهل:ۀ ماد
 در دعزوی   ۀ تجزارتی حکل محکمز 

 مشززتق بصززورت عل ززی اعززالم  
 می گردد.
 فرجام خواهیو  استی اف

 زدهل:ایۀ ماد
محزاکل  ۀ فیصله ها و قرارهای صادر

تحتانی در دعزاوی مشزتق    تجارتی 
 مهابق احکام قانون قابزل اسزتی اف  

 فرجززززززام خززززززواهیو 
  است.

 ان اذ
 مادۀ دوازدهل:

در  توشیح نافا و این ضمیمه از تاریخ
 گردد و بزا ان زاذ    نشررسمی ۀ جرید

 ( قززانون 2شززماره ) ۀرن ضززمیم
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 هجریده کې خپر يرسمګڼه ( 1298)
اصولو اکماتود د سوداګریزو مح ېشو

 ږی.ېلغو ک ه( ګڼه ضمیم۲قانون ) د
 

 ۀجریدۀ محاکمات تجارتی م تشراصول 
 1397( سال 1298رسمی شماره )

  .گرددمی لغو
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 قانون  ولود ثبت ود نفوسو د احوال
د اتلسمې مادې د تعدیل د توشېح 

په هکله د افغانستان د اسالمي 
  جمهوریت د رئیس

 فرمان
(                                       312ګڼه: )
     14/6/1397نېټه: 

 لومړۍ ماده:
 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون   

  جتء   ۱۶د څلورشپېتمې متادې د  
 او د نهه اویایمې مادې  له مخېحکم  د

ق کال .ته ۱۴۲۱د رعایتولو سره په 
( ګڼه رسمي جریده کې خپور ۷۹۳په )

قانون  ولوشوی د نفوسو د احوالو د ثبت
د اتلسمې مادې تعدیل چې د افغانستان 
 د استتالمي جمهوریتتت د کتتا ی ې 

ڼه تت( ګ10نېټې ) ۱۳۹۷/ ۶/ 14د 
( مادو په دن ته  ۲مصو ې پر   سټ د )

 تصویب شوی دی، توشېح کوم. کې
 دوه یمه ماده:

 د عدلیې وزیر او په پارلماني چاروکې 
دغه فرمان  دي، ظفؤتد دولت وزیر م

 فرمان 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح تعدیل مادۀ 
 هجدهم قانون ثبت احوال 

 نفوس
                                            (312:)شماره

 1397/ 14/6تاریخ: 
 مادۀ اول:

 متادۀ   16 ه تأسی ازحکتم جتء    
 ۀمتاد شصت و چهارم  و  ا رعایتت  

هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستتان،  
وال تتعدیل مادۀ هجدهم قانون ثبت اح

رستمی شتماره    نفوس م تشرۀ جریدۀ
 ه  ه تهت.ق را ک1421( سال 793)

 (10استتاس مصتتو ا شتتماره )  
 کا ی تتتا  14/6/1397 متتتؤر  

 ه داختل   المی افغانستانجمهوری اس
ردیده است، تویب گتتتص ( ماده۲)

 توشیح می دارم. 
 مادۀ دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولتت در امتور   
پارلمانی مؤظف اند، این فرمان و تعدیل 
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 او د نفوس د احوالو د ثبتولو قتانون  
 شوري ملي د دیلتتع د اتلسمې مادې

ومړنۍ غونډې د جوړېدو له نېټتې  ل د
( ورځو په ترڅ کې هغتې  ۳۰څخه د )

 شوري ته وړاندې کړي.
 درېیمه ماده: 

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ 
او د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 
کا ی ې له مصو ې او د یاد قتانون لته   
تعدیل سره یو ځای دې په رسمي جریده 

 کې خپور شي.
 د اشرف غ يمحم

 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثبت احوال نفوس مادۀ هجدهم قانون 
( روز از انعقتتاد 30الل )ترا در ختت

 نخستتتین جلستتا شتتورای ملتتی  
  تتته شن شتتتوری  تقتتتدیم   

 د. ینما
 مادۀ سوم: 

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه 
 ا مصو ا کا ی ه جمهتوری استالمی   

 ،افغانستان و تعدیل قتانون متذکور  
 در جریتتتدۀ رستتتمی نشتتتر   

 گردد.
 محمتد اشرف غ ی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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قانون د  ولود نفوسو د احوالو د ثبت
په  طرحېد  سمې مادې د تعدیلاتل

هکله د افغانستان د اسالمي 
 جمهوریت د کا ی ې 

 همصو 
 1397نېټه:    /   /                   (       10ګڼه : )

        14/6/1397نېټه: 
 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون   

  له مختې د نهه اویایمې مادې د حکم 
( ګڼه ۷۹۳ق کال په )ت.ه ۱۴۲۱د 

ې خپور شوی د نفوسو رسمي جریده ک
قانون د اتلسمې مادې  ولود احوالو د ثبت

د افغانستان د استالمي   طرحه تعدیلد 
 14/6/۱۳۹۷جمهوریت د کا ی ې په 

( مادو په دن ه ۲غونډه کې د ) هخپل نېټې
 تصتویب  توګه فرمان په يتق ی  د کې
 .هکړ

 محتمد اشرف غ ي
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 

 مصو ا
 کا ی ا جمهوری اسالمی افغانستان

 درمورد طرح تعدیل مادۀ 
 دهم قانون ثبت جه

 فوسناحوال 
 (   10شماره : )

 1397/ 11/6تاریخ :                   14/6/1397تاریخ: 
 کا ی ا جمهوری استالمی افغانستتان   
  ه تأسی از حکم مادۀ هفتتاد و نهتم   
 قتتانون اساستتی افغانستتتان در   

  14/6/1397جلستتتا متتتؤر  
 خویش طرح تعدیل متادۀ هجتدهم   

  تشترۀ  وال نفتوس م تقانون ثبت اح
( 793جریتتدۀ رستتمی شتتماره ) 

( ۲هت.ق را  ه داختل ) 1421الس
تصتویب   ه حیث فرمان تق ی تی   ماده 

 نمود.
 محتمد اشرف غ ی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 ولود ثبت واحوالد نفوسو د 
 قانون د اتلسمې مادې تعدیل

 لومړۍ ماده:
( ګڼه ۷۹۳ه )ت.ق کال پهت ۱۴۲۱د 

ور شوی د تخپکې رسمي جریده 
قانون اتلسمه  ولود ثبت ونفوسو د احوال

 ماده دې په الندې متن تعدیل شي:
 لسمه ماده:ات

( ۱د تا عیت تذکره د دې قانون له )
ې ضمیمې سره سم د پاڼې په شکل ڼګ
 شل کېږي.ېرتیب او وت

 دوه یمه ماده:
دغه تعدیل د توشېح له نېټې څخه نافذ 

 او په رسمي جریده کې دې خپور شي.
 

تعدیل مادۀ هجدهم قانون ثبت 
 احوال نفوس

 مادۀ اول:
 وال تمادۀ هجدهم قانون ثبتت احت  

 نفتتوس م تشتترۀ جریتتدۀ رستتمی  
 هت.ق ۱۴۲۱ سال (۷۹۳ماره )تتش

 گردد:  ه متن ذیل تعدیل
 مادۀ هجدهم:  

ه شکل ورقی مطا ق تتتذکره تا عیت  
( این قانون ترتیب و 1شماره ) اضمیم

 توزیع می گردد. 
 مادۀ دوم:

یح نافذ و در تاین تعدیل از تاریخ توش
 رسمی نشر گردد. ۀجرید
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د قانون  ځمکوالۍ د چارو د تنظیم
  زادیاو ا لیمادو د تعد نوځید 

افغانستان  د په هکله حېد توش
  سید رئ تیاسالمي جمهور
 فرمان

 (317: )هګڼ
  14/۶/۱۳۹۷: هېټن

 ماده:  ړۍلوم
  افغانستتتان د اساستتي قتتانون   د
  ءجتتز ۱۶د  ېمتتاد ېتمېشتت لورڅد

 ېماد ېمیایاو د نهه او له مخېد حکم 
کال په  ۱۳۹۶ره د تس وتولتیپه رعا

خ ور  ېک دهیرسمي جر هګڼ( ۱۲۵۴)
قانون  تنظیم د دچارو ۍوالمکځد  یشو
  ېچت  زادیت او ا لیمادو تعتد  نوځید 

 ېنید کاب تید افغانستان اسالمي جمهور
 هګڼتت( ۹) د ېټتتېن ۱۲/۶/۱۳۹۷د 

 ې( مادو په دننه ک۳د ) ېخمله  ېمصوب
 کوم.  حې، توشید یشو بیتصو
 
 

 فرمان 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

و ایزاد تعدیل  در مورد توشیح
تنظیم امور قانون برخی از مواد 

 زمینداری
                                           (   317شماره: )

 1397/ 6/14تاریخ:  
 مادۀ اول:
 متادۀ  16جتزء  حکتم   به تأسی از
و با رعایتت متادۀ    چهارم  شصت و

قانون اساسی افغانستتان،  هفتاد و نهم 
قانون  برخی از مواددر و ایزاد تعدیل 

 منتشتترۀ  تنظتتیم امتتور زمینتتداری
( ستال  1254جریدۀ رسمی شماره )

را که به اساس مصوبۀ شماره  1396
کابینتتۀ  12/6/1397 خ( متت ر9)

جمهوری اسالمی افغانستان به داختل  
تصویب گردیتده استت،    ( ماده3)

 توشیح می دارم. 
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 ه: ماد مهیه دو
 ېاو په پارلماني چارو ک ریوز یېعدل د

م ظف دي، دغه فرمان  رید دولت وز
قانون د  تنظیمد چارو د  ۍوالمکځاو د 
د ملي شوري  زادیاو ا لیمادو تعد نوځی

 خهڅ ېټېد انعقاد له ن ډېغون ۍنړد لوم
شوري  ېغه ېک څپه تر وځ( ور۳۰د )
 . يړک ېاندړته و
 ماده:  مهېیدر
نافذ  خهڅ ېټېله ن حېفرمان د توش دغه

د  تیت او د افغانستان اسالمي جمهور
قانون د  ينوموړ او د  ېله مصوب ېنیکاب
 ویت سره  زادیاو ا لیمادو له تعد نوځی
خ تور   ېک دهیپه رسمي جردې  یاځ
 . شي

 اشرف غني محمد
 سیرئ تیافغانستان اسالمي جمهور د
 
 
 
 

 مادۀ دوم:
و وزیر دولتت در امتور   عدلیه  وزیر

و تعدیل این فرمان پارلمانی م ظف اند، 
و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور 

 ( روز30الل )تترا در خری زمیندا
تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای  از

 تقتتدیم  یملتتی بتته ون شتتور  
 د.ننمای

 مادۀ سوم: 
همراه  این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و

جمهتوری استالمی    با مصوبۀ کابینه
و ایزاد برختی از  تعدیل افغانستان و 
  هرذکتتتتم قتتتانونمتتتواد 

 رستتتمی نشتتتر   در جریتتتدۀ
 گردد.

 غنید اشرف محم
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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  مید چارو د تنظ ۍوالمکځد 
او  لیعدمادو د ت نوځید قانون د 

افغانستان  د په هکله ېد طرح زادیا
 ېنید کاب تیاسالمي جمهور

 مصوبه
 (۹: )هګڼ
 ۱۳۹۷/ ۶/ ۱۲: هېټن
  ېنیکاب تیافغانستان اسالمي جمهور د

 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون   
  ېد حکم له مخت  ېماد ېمیاید نهه او

خ له ه تپ ېتتېټن ۱۳۹۷/ ۶/ ۱۲د 
( ۱۲۵۴کال په ) ۱۳۹۶د  ېک هډغون
  یخ تور شتو   ېک دهیرسمي جر هګڼ
  د قتانون  مید چارو د تنظ ۍوالمکځد 
طرحه د  زادیاو ا لیمادو د تعد نوځید 
فرمان په  نيید تقن ېکترڅ  په( مادو ۳)
 . هړک بیتصو هګتو

 اشرف غني محمد
 سیرئ تیافغانستان اسالمي جمهور د
 
 

 مصوبۀ
 کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان

و ایزاد برخی تعدیل طرح  درمورد
 تنظیم قانون از مواد 

 امور زمینداری
 (  9شماره : )
 1397/ 12/6تاریخ :                   1397/ /۱۲6 تاریخ:

کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان بته  
دۀ هفتاد ونهم قتانون  تأسی از حکم ما

اساسی افغانستان در جلستۀ مت رخ   
 ، طتتترح ختتتوی 12/6/1397

 برخی  از مواد قانون در و ایزاد تعدیل 
 منتشتترۀ  ،امتتور زمینتتداری تنظتتیم

( 1254جریتتدۀ رستتمی شتتماره )
  متتاده ( 3) طتتیرا 1396ستتال

 تصتویب  به حیت  فرمتان تقنینتی    
 .نمود

 محتمد اشرف غنی
 ستانرئیس جمهوری اسالمی افغان
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ځمکوالۍ د چارو د تنظیم  د
 ایزاد دځینو مادوتعدیل او قانون
 ړۍ ماده:لوم
 ه تت(ګڼ۱۲۵۴ه )تکال پ ۱۳۹۶د 

 رسمي جریتده کتې خ تور شتوی     
 د ځمکوالۍ د چارو د تنظتیم قتانون   

  او جزونه ۵۵او  ۵۳د درېیمې مادې 
( فقتره پته   ۲د اته پنځوسمې مادې )
 الندې ډول تعدیل شي:

 ۵۵او  ۵۳د درېیمې متادې   -۱
 جزونه:

دولتي ځمکه: هغه ځمکه ده چې  -۵۳
 ا بهر کې موقعیت لري د ښار په دننه ی

 او د دولت په نوم د دولتتي ځمکتو   
دفتر کې ثبتت وي یتا د    په اساسد 

دولتي ځمکو په معلوماتي بانک کې د 
 دولت په نوم ثبت شي، الندې ځمکې

 رانغاړي: 
هغه باغي او وبي ځمکې چې د دولتي  -

دفتر کې ثبت وي یا  په اساس  دځمکو 
 د سروې او تصفیې د عملیې په پایلته 

 کې، دولتي تثبیت شي.

تعدیل و ایزاد برخی از مواد 
 قانون تنظیم امور زمینداری

 :اول ۀماد
سوم و فقترۀ   ۀماد ۵۵و  ۵۳اجزای 

 ( متادۀ پناتاه و هشتتم قتتانون    ۲)
 تنظتتیم امتتور زمینتتداری منتشتترۀ

 (۱۲۵۴جریتتدۀ رستتمی شتتماره) 
 ذیتتتالع تعتتتدیل۱۳۹۶ستتتال 
 :گردد 
 متتادۀ  55و  53اجتتزای  -1

 :سوم
ی است که در زمین دولتی: زمین - ۵۳

داخل یا خارج شهر موقعیت داشته و به 
 نتتام دولتتت در دفتتتر استتاس   
زمین های دولتی ثبت بوده یا در بانک 

های دولتی به نام دولت معلوماتی زمین
 ثبت گردد، شامل زمین هتای ذیتل   

 می باشد:
بی که در دفتتر  وزمین های باغی و  -

اساس زمین های دولتی ثبت باشد یا در 
یه سروی و تصفیه، دولتتی  نتیاه عمل

 تثبیت گردد.
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للمي، بکره او بایره ځمکه، دښتې،  -
غرونه، غونډۍ، د غرو لمنې، جبه زار، 

زار، چمنیز، بلند وبه او  ېځنګلیز، کړک
نورې هغه ځمکې دي چې په دولتتي  

اساس دفترونو کې ثبت وي او  دځمکو 
یا د سروې او تصفیې په عملیه کتې د  

 دولتي ځمکې په توګه تثبیت شي.
ونه چې د تصفیې تهغه ځمکه او ملکی -

په پایله کې د عامه اشخاصو، خاصته  
مرعي او وقفي ملکیت شرعاع او قانوناع 

 ثابت نشي. په هغه کې
هغه ځمکه او ملکیتونه چې د دولتي  -

ځمکو په سندونو او اساسو دفترونو کې 
د دولت د ځمکې او ملکیت په توګته  

 ثبت شوي وي.
ددې قانون هغه ځمکه او ملکیت چې  -

 ښتتو ېله نافذېدو څخه د مخه له څلو
کلونو څخه زیات د دولت په تصترف  

 وي. کې
عامه ځمکه: هغه ځمکه ده چې د  -۵۵

ښار په دننه یا بهر کې موقعیت ولري او 
د عامه مشخصې ګټې اخیستتنې پته   

 منظور، تخصیص ورکړل شوی وي.

زمین للمی، بکر و بایر، دشت ها،  -
، وه ها، ت ه ها، دامنه های کوه هتا ک

جبه زار، جنگل زار، نی زار، چمنتی،  
بلند وبه و سایر زمین های است که در 
دفتر اساس زمین های دولتی ثبت باشد 
و یا در نتیاه عملیه سروی و تصفیه، به 

 یت گردد.تثب حی  زمین  دولتی
زمین و ملکیت های که در نتیاته   -

تصفیه، ملکیت اشخاص عامه، مرعتی  
ن وخاصه و وقفی، شرعاع یا قانونتاع در  

 ثابت نشود.
زمین و ملکیت های که در اسناد و  -

دفاتر اساس زمین های دولتی به حی  
زمین و ملکیت دولت ثبت گردیتده  

 باشد.
 ل از زمتتین و ملکیتتت کتته قبتت -

  ن قتانون بتی  از چهتل   انفاذ ایت 
 ستتتال در تصتتترف دولتتتت  

 باشد.
زمین عامه: زمینی است کته در   -۵۵

داخل یا خارج شهر موقعیت داشته و به 
منظور استفاده مشخص عامه، تخصیص 

 .داده شده باشد
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 ( فقره:۲)د اته پنځوسمې مادې-۲
ه کې درج ( فقر۱( ددې مادې په )۲)

شوې ځمکې د مالیې، کرنې، اوبولګولو 
او مالدارۍ، اوبو او برېښنا، اطالعات 
او فرهنګ، د ښار او کورجتوړونې،  

محلی د کانونو او پترولیم وزارتونو او
له استتازو   واراضۍ ادار رګانونو اوا

څخه د جوړشوي پالوي لته ارزونتې   
 تثبیتېږي. ،وروسته د وې  ل اره

 دوه یمه ماده:
 ې متنونه دې د ځمکوالۍ د چارو الند

نولستمې او   ود تنظیم قانون د یوستل 
شلمې مادې په توګه ایتزاد او   ویوسل
نولستمه متاده دې پته     ویوسلدهغه 
 یوویشتمه ماده تصحیح او تنظیمویوسل
 .شي

 د ځمکې پلورل
 یوسلو نولسمه ماده:

د  ولتو ړد جو ستاتو ی( د عامه تأس۱)
تتي  په منظور، د دول نولوید تأم تګښل

د افغانستتان استالمي    مکهځ تیملک
وروسته،  بیله تصو ېنیدکاب تیجمهور

 مادۀ پنااه و هشتم: (2فقرۀ ) -2
( ایتن  ۱( زمین های مندرج فقرۀ)۲)

ماده بعد از ارزیابی هیئت متشتکل از  
ندگان وزارت های مالیه، زراعت، نمای

 وبیتتاری و مالتتداری، انتتر ی   
و وب، اطالعات و فرهنگ، شهرسازی 

 ه هایو مسکن، معادن و پترولیم و ادار
 ،اراضی غرض توزیعارگانهای محل و 

 گردد.می تثبیت
 :دوم ۀماد

متون ذیل به حی  مواد یکصد و نزدهم 
و یکصد و بیستم قانون تنظیم  امتور  

یزاد و مادۀ یکصد و نزدهم زمینداری ا
 به مادۀ یکصتد و بیستت و یکتم    

 تصتتتتتحیح و تنظتتتتتیمون 
 .گردد 

 فروش زمین 
 :مادۀ یکصد و نزدهم

( به منظور تتأمین هزینتۀ اعمتار    1)
 تأسیستتات عامتته، زمتتین ملکیتتت 

بعد از تصویب کابینۀ جمهوری دولتی 
از طریق داوطلبی و  اسالمی افغانستان
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قانون له حکمونو سره ستم، د   ېد د
په اشخاصو  ېله الر ېدیاو مزا ۍداوطلب

خصوصتي او مختلوتو    ویاو په کورن
 شي. یداېشرکتونو پلورل ک

دې د ،( د مالیې وزارت مکلف دی۲) 
( فقره کې د درج شتوي  ۱مادې په )
 یقق په منظتور، ځتانګړ  حکم د تح

 پرانیزي. حساب
( فقره کې درج ۲د دې مادې په) (3)

ختاص  شوي د پلورنې شرطونه اولته  
اخیستنې ډول دجال  ېټحساب څخه دګ

 ږي.ېتنظیم سره سممقررې 
 د مالکیت د حق د لېږد محصول

 :یوسلوشلمه ماده
د محصول  ( د مالکیت د حق د لېږ۱)
له ټولې بیتې  ځمکې ملکیت  يدولت د
 خه دوه سلنه دی.څ
درج  ( فقره کې د۱( ددې مادې په )۲)

 واحدي دولت په یوسلنه ولتشوي محص
حساب بانک ته تحویلېږي او یوسلنه یې 

ټیزه او د هېواد د ځمکوالۍ نظام د بنس
 يد ځتانګړ  پایداره اصالح په منظور

ی و شترکت هتا   مزایده به اشخاص
موتابق   خصوصی و مختلط داخلتی 

 شتده   فتروش  ،احکام ایتن قتانون  
  .می تواند

بته   ،تتوزارت مالیه مکلف اس (۲)
( این ۱منظور تحقق حکم مندرج فقرۀ )

 را افتتتتاح متتاده، حستتاب ختتاص
  نماید. 
( شرایط فروش و طرز استتفاده از  3)

( این ماده 2مندرج فقرۀ )خاص حساب 
 موتتابق مقتتررۀ جداگانتته تنظتتیم  

 می گردد.
 محصول انتقال حق مالکیت

 مادۀ یکصد و بیستم:
 محصول انتقال حق مالکیتت دو  (۱)
 فیصتتتد از مامتتتو  قیمتتتت 
  باشد.می زمین ملکیت دولتی 
 ۀیک فیصد محصول مندرج فقتر  (۲)
 یدولتت  واحد( این ماده به حساب ۱)

گردد و یک فیصد ون تحویل بانک می
م به منظور اصالح بنیادی و پایدار نظا

زمینداری کشور به حساب وجوه خاص 
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 حساب اراضۍ دورانی وجه( وجوه ) د
 ته، لېږدول کېږي.

ددې  دی، ( د مالیې وزارت مکلف۳)
 ( فقره کې د درج شتوي ۲مادې په )

د  په منظور ولېږدولد محصول  وسلنهی
  وجوه ) داراضۍ دورانی وجه( يځانګړ
 .يزپرانیحساب 

 ۍاراض وجوه حساب) د ځانګړي د (۴)
، یوازې ګټه اخیستنهڅخه وجه(  ينادور

 د هېتتواد د ځمکتتوالۍ د نظتتام د 
هغواصالحي او پرمختیتایي برنتامو د   

 داړوند تقنینتی ستند   منظور توبیق په 
 .يصورت موم ،سره سم

 یمه ماده:ېدر
ح له نېټتې  ېدغه تعدیل او ایزاد د توش

څخه نافذ او په رسمي جریده کې دې 
 خ ور شي.

 
   

 

 قال تتی(، انتتت)وجه دورانی اراض
 گردد.می
( وزارت مالیه مکلف است، بته  3) 

 انتقال یک فیصتد محصتول  منظور 
حساب وجوه ( این ماده ۲)ۀ مندرج فقر

افتتاح  خاص ) وجه دورانی اراضی( را 
 .نماید

ختاص    هاز حساب وجو استفاده( 4)
به منظور  )وجه دورانی اراضی(، صرف

توبیق برنامه های اصالحی و انکشافی 
 نظام زمینداری کشور موتابق ستند   

 صتتتورت  ،تقنینتتتی مربتتتو 
 .می گیرد

 :سوم ۀماد
 این تعدیل و ایزاد از تتاریخ توشتیح   
 نافتتذ و در جریتتدۀ رستتمی نشتتر 

 .گردد
 
 
 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۱۷مسلسل نمبر ) 2۵/۷/۱۳۹۷   
 رسمي جريده

26 
 

د رسمي سندونو د ژباړې او 
تصدیق د چارو د قانون د توشېح 
په هکله د افغانستان اسالمي 

 جمهوریت د رئیس 
 فرمان

 (۳۳۲)ګڼه: 
 ۱۳۹۷/ ۷/ ۲نېټه: 

 لومړۍ ماده:
د اساسييي قييانون د شلورشيي ېتم  

 جزء د حکم ليه مېي     ۱۶ مادې د
د رسمي سندونو د ژباړې او تصيدیق  

 قانون چي  د مليي شيور      دچارو
 د مجلسيييینو د ګييي  هی يييت 

( ۳۰۸نېټييي  د ) 26/4/1397د 
  ( فصيلونو ۴ربنسټ د )ګڼه فیصل  پ

( ضيمیم  پيه   ۱او د  ) ( مادو۲۲)
دننه ک  فیصله شيو  د   توشيېح   

 کوم.
 دوه یمه ماده:

دغه فرمان د توشېح له نېټي  شېيه   
د مليي شيور  د مجلسيینو    او نافذ 

یادشيو    فیصيل  او د  دګ  هی ت له

 فرمان 
رئیس جمهور  اسالمی افغانستان 
 در مورد توشیح قانون امور 
 ترجمه و تصدیق اسناد 

 رسمی
 (332شماره: )
 2/7/1397تاریخ:

 مادۀ اول:
 ۀمياد  16به تأسی از حکيم جيزء   

شصت و چهيارم قيانون اساسيی     
ترجمه و تصيدیق اسيناد   امور  قانون 

رسمی را کيه بيه اسيای فیصيل      
( مييييي ر  308شيييييماره)

هی يييت مېيييتل   26/4/1397
( 4مجلسین شورا  ملی به داخيل ) 

ضيمیمه   (1( مياده و ) 22)  فصل
 فیصييله دردیييده اسييت  توشييیح

 می دارم.
 مادۀ دوم:
ز تاریخ توشيیح نافيذ و   این فرمان ا

همراه بيا فیصيل  هی يت مېيتل      
مجلسین شورا  ملی و ميتن قيانون   
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یوځيا  دې  پيه    رهس متن قانون له
 شي. ک  خ ور رسمي جریده

 محمد اشرف غني
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متذکره  در جریيدۀ رسيمی ن ير    
 دردد.

 محمد اشرف غنی
 رئیس جمهور  اسالمی افغانستان
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 دافغانستان اسالمي جمهور  دولت
  شور يمل

او تصدیق  ېسندونو دژباړ يد رسم
  شور يقانون په هکله دمل چارو د

 هی ت   مجلسینو دګ د
 کړهېپر

 (308) :ګڼه  پر له پس
 ۱۳۹۷/ ۴/ ۲۶نېټه:  ېکړېدپر

سيلم    قانون د يدافغانستان د اساس
  ليه مېي   درج شو  حکم  د ېماد

د دواړو جرګيو ليه     د ملي شيور 
اوو غړیو شېه جوړ شو  ګي     اوو

او  ېسيندونو د ژبياړ   يرسم هی ت د
 ( ۴تصييدیق دچييارو قييانون پييه ) 

 کي   ننيه  د( مادو په ۲۲فصلونو او )
ه شينب   يسنېټ   ۱۳۹۷/ ۴/ ۲۶د 

 کړه وکړه.ېبه غون ه ک  پر ورځ 
 رئیس هی ت  د ګ 
 ينذیر احمد حنف يقاض

 

  مرستیالګ  هی ت  د
 الدین منصف يغالم مح  مولو

 دولت جمهور  اسالمی افغانستان
 شورا  ملی
 فیصله

هی ت  مېتل  مجلسین شورا   
ون امور ترجمه و ملی در مورد قان

 تصدیق اسناد رسمی
 (308):شماره مسلسل
 26/4/1397تاریخ فیصله: 

به تأسی ازحکم مادۀ صيدم قيانون   
اساسی افغانسيتان  هی يت مېيتل     

  مليی بيه ترکیي     امجلسین شور
هفت نفير از اضايا  هير      هفت

جرده طرح قيانون اميور ترجميه و    
( 4تصدیق اسناد رسيمی را بيداخل)  

ر جلسي  روز  ( مياده د 22فصل و )
 26/4/1397سييه شيينبه ميي ر  

 فیصله نمود.
 رئیس هی ت مېتل 
 قاضی نذیر احمد حنفی

 

 مېتل معاون هی ت 
 مولو  غالم محی الدین منصف
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 فهرست مندرجات 
  قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی 

 فصل اول
  احکام عمومی

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

 ۳۱.................................اهداف..................                  مادۀ دوم:
 ۳۲...............................................اصطالحات  دۀ سوم:               ما

 فصل دوم
 رسمی ترجمۀ اسناد تقنینی و تصدیق اسناد

 ۳۴.................راجع ترجمۀ اسناد تقنینی و اسناد رسمیم  دۀ چهارم:             ما
 ۳۵............................................مراجع تصدیقمادۀ پنجم:                

 ۳۵..ایجاد ادارۀ ترجمۀ اسناد تقنینی و تصدیق اسناد رسمی...                ششم:مادۀ 
 36.......................................سناد تقنینیترجمۀ ا               م: هفتمادۀ 

  37................................رسمیتصدیق ترجمۀ اسناد                شتم:مادۀ ه
                                                                                                                                                                                         39............................................مکلفیت اداره                نهم: مادۀ 
 39........................................مکلفیت مترجمین   دهم:               مادۀ 
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 فصل سوم
 ه نامۀ ترجمۀ اسناد رسمیشرایط اخذ اجاز

 40...........................................اخذ اجازه نامه  مادۀ یازدهم:             
 41....................................حق االمتیاز اجازه نامه  مادۀ دوازدهم:           

 42.........................................تجدید اجازه نامه      دهم: سیزمادۀ 
 فصل چهارم
 احکام متفرقه

 43.............................................حق التصدیق           دهم: مادۀ چهار
 43................................ترجمۀ مجدد اسناد رسمی      دهم: پانزمادۀ 
 44......................................تحویلی حق التصدیق           دهم: شانزمادۀ 

 44.............تعدیل اندازۀ حق التصدیق ترجمۀ اسناد رسمی      دهم: مادۀ هف
 45. ........................................شرایط استخدام      م: دههجمادۀ 

 45...............................................داشتن مهر      مادۀ نزدهم:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   46............................................عقد تفاهمنامه                :بیستممادۀ 
 46.....................وضع مقرره ها، لوایح و طرزالعمل ها      : بیست ویکممادۀ 

 46......................................................انفاذ       : مادۀ بیست ودوم
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 د رسمي سندونو د ژباړې او
 د چارو قانون تصدیق

 لومړی فصل
 عمومي حکمونه

 مبنی
 لومړۍ ماده:
 يداساسا  د افغانسااان  دغه قاانون 

رشامه مااده   ېیو سلو پنځه د په قانون
 حکم په رڼاا کاې   يشو د درج کې

 دی. وضع شوی
 موخې
 یمه ماده:ه دو

 :له یددې قانون موخې عبارت د
باو  ژنیو دهېواد په رسمي او بهر -1

 د رسااامي ساااندونو ژبااااړه او
 تصدیق. 
او  درساامي سااندونو ژباااړې  -۲

دهغاو  تصدیق ته اعاباار ورکاو     
 ژباړه. يمعیاري او مسلک

 سااندونو دژباااړې او يتقنیناا د -۳
 پاه  تصادیق  سندونو دژباړې يرسم

 قانون امور ترجمه و تصدیق 
 اسناد رسمی 

 او  فصل
 احکام عمومی

 مبنی
 مادۀ او :
در روشنی حکام منادرج   این قانون 

مادۀ یکصد و سای و پان م قاانون    
اساسی افغانسااان وضاع دردیاده    

 است.
 اهداف

 مادۀ دوم:
 :از اهداف این قانون عبارت است

ترجمه و تصدیق اساناد رسامی    -۱
 به زبان هاای رسامی کراور یاا    

 .های خارجی زبان
 و تصادیق  هاعابار دهی ترجما  -۲ 

ترجما  معیااری و     اسناد رسامی 
 آن. مسلکی

تعیااین مکلتیاات هااای ادارات -۳
اساناد   در راسااای ترجماه   همربوط
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برخااه کااې د اړوناادو ادارو د   
 مکلتیاونو ټاکل.

  ينو او رسااموسااند يتقنیناا د -۴
ه چاارو  پاو تصدیق  ېژباړ سندونو د
و  سارغړونې  تللاا او   ډکې دهر

 ملنیوی. ۍډوګډ
 اصطالحګانې

 یمه ماده:ېرد
راتلونکې اصطالحګانې په دې قاانون  

 کې  الندې متاهیم افاده کوي: 
رسمي سندونه: هغاه پااڼې دي    -1
عماومي مظفاا یاا د عاماه      چې

د قااانون د  خاادماونو کااارکوونکي
خپاال  حکمونااو پاار بنساا  د 

هغاه  وکې حادود  پهاخاصاصي واک 
څه چې د دوی په حضور کې رپاو   
کېږي یا له ذیعالقه اشلاصاو څلاه   
ترالسه کوي  په هغاو کاې درج او   

 .ثبت کړې وي
ژباړه: د هېواد له رسامي ژباې    -۲

څله بهرنۍ ژبې ته یا له بهرناۍ ژباې   
څله د هېواد له رسمي ژباو څلاه   
یوې ته د رسمي سند له اړولو څلاه  

و تصادیق اسااناد   ترجماه   تقنینای 
 رسمی.

جلودیری از هر دوناه تلطای     -۴
 تللا و بی نظمی در اماور ترجماه  

تصاادیق ترجماه و    تقنینای اساناد  
 .اسناد رسمی
 اصطالحات

 وم:سمادۀ 
حات آتاای در ایاان قااانون اصااطال

 کند: متاهیم ذیل را افاده می
اسناد رسمی: اوراقی است کاه   -1

 مظفااا عمااومی یااا کارکنااان  
خدمات عامه به اساس احکام قاانون  

صااالحیت اخاصاصاای  در حاادود
خااویآ آن ااه را درحضااور شااان 

 یاباد یاا از اشالا      مای دزارش 
 ذیعالقااه کساا  ماای کنااد   

 در آن درج و ثبااات نماااوده   
 باشند.

ترجمااه: عبااارت اساات از   -2
بردرداندن ساند رسامی از زباان    
رسمی کرور به زبان خاارجی یاا از   
زبان خارجی به یکی از زباان هاای   
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 عبارت ده.
ی: هغه شلص دی چاې  ژباړونک -۳

ددې قانون له حکمونو سره سم یاې  
 د رسااامي ساااندونو د ژبااااړې 

 اجازه لیک ترالسه کړی وي.
تصدیق: پاه بهرناۍ ژباه یاا د      -۴

هېواد په رسمي ژبو د رسمي ساند د  
 ید.أیژباړې د صحت ت

تقنیني سندونه: عباارت دي لاه    -5
قانون  تقنیناي فرماان  د جمهاور    

او  هسانام اساه او   مقررفرمان رئیس
تعدیل  ایزاد  حافف او ضامیمه او   

تعلیاق او د افغانسااان د    ېهغوی ک
 ههغا  حکومات  د اسالمي جمهوریت

 يچې د تقنیني ماهیت لرونکا  ېمصوب
 .وي
حق الاصادیق: هغاه مبلای دی     -6

 چااې ددې قااانون لااه حکمونااو 
سره سم  د تصادیق لاه ماقاضاي     

 څله اخیسال کېږي.
اجازه لیک: هغه ساند دی چاې    -7
ې قانون له حکمونو ساره سام  د   دد

عدلیې وزارت له لاوري ژبااړونکي   

 رسمی کرور.
مارجم: شلصای اسات کاه     -3

نامه ترجم  اساناد رسامی را    اجازه
احکام ایان قاانون بدسات     مطابق

 آورده باشد.
ید صاحت ترجماه   ئاتصدیق: ت -4

 خاارجی یاا   سند رسمی باه زباان  
 زبان های رسمی کرور.

ی: عبارت از قاانون   یناسناد تقن -5
فرمان تقنینی  فرمان رئیس جمهاور   

 اساسنامه و تعادیل  ایازاد     و مقرره
حفف و ضمیمه و تعلیق  در آنهاا و  

جمهااوری  حکومااتمصااوبات 
 اساااالمی افغانسااااان کاااه  
 دارای ماهیااااات تقنینااااای

 باشد.  
حق الاصدیق: مبلغی اسات کاه    -6

 مطااابق احکااام ایاان قااانون از  
 ماقاضااای تصااادیق  اخاااف  

 دردد. می
اجازه نامه: ساندی اسات کاه     -7

مطابق احکام ایان قاانون از طارف    
 وزارت عدلیه  باه ماارجم صاادر   
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 ته صادرېږي.
 دوه یم فصل

د  سندونو ژباړه او تقنینيد 
 تصدیقرسمي سندونو 

رسامي  ساندونو او د  تقنیني د 
 سندونو د ژباړې مراجع

 ماده: څلورمه
(تقنیني ساندونه د عادلیې وزارت   ۱)

 په واسطه ژباړ  کېږي.
عاهدې  موافقاه  ( کنوانسیونونه  م۲)

 لیکونااه  پروتوکولونااه او نااور  
بین المللي سندونه  د بهرنیاو چاارو   
 وزارت پاااه واساااطه ژبااااړ  

 کېږي.
 وزارتوناااه او دولااااي ادارې( ۳)

 خپاال قراردادونااه  او مکلتااې دي 
 نور اړوند سندونه وژباړي.

د اجاازه لیاک   رسمي سندونه ( ۴)
 وحقیقي یا حکماي اشلاصا   ولرونک

 .ېږيپه واسطه ژباړ  ک
 

 می دردد.
 فصل دوم

اسناد تقنینی و تصدیق   ترجم
 اسناد رسمی

اساناد تقنینای و     مراجع ترجم
 اسناد رسمی

 م:چهارۀ ماد
ناای توسااا وزارت ( اسااناد تقنی1)

 دردد. عدلیه ترجمه می
( کنوانساایون هااا  معاهاادات   2)

موافقت نامه ها  پروتوکاو  هاا و   
سایر اساناد باین المللای توساا     
 وزارت امااور خارجااه ترجمااه   

 می دردد.
( وزارت هااا و ادارات دولااای  3)

مکلاا انااد  قراردادهااا و اسااناد  
 ترجمه نمایند. مربوط خود را

اشالا   ( اسناد رسمی توساا  4)
حقیقی یا حکمی دارندۀ اجازه ناماه    

 ترجمه می دردد.
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 د تصدیق مراجع
 ماده:پنځمه 

( په هېواد کې د رسامي ساندونو   ۱)
ژباړه د عادلیې وزارت پاه واساطه    

 تصدیق کېږي.
ساندونه چاې لاه    رسامي   ( هغه۲)

هېواد څله بهر برابرېاږي  د قاانون   
له حکمونو سره سم  له هېواده بهار  
مېراات د افغانساااان د اسااالمي  

نسالي  وجمهوریت د سیاساي یاا ق  
 کېږي. ه واسطه تصدیقنمایندګیو پ

د  ساندونو د ژبااړې او   تقنینيد 
تصاادیق د  رساامي سااندونو د
 ادارې رامنځاه کو 

 ماده: مهږشپ
سندونو د ژبااړې او د   تقنیني( د ۱)

د تصدیق او د اجاازه   رسمي سندونو
 تقنیناي لیک د صادرولو په منظور  د 

د رساامي سااندونو د ژباااړې او  
تصادیق اداره  د عادلیې   سندونو د 

 -ماي جوړونې او عل رت د قانونوزا
وت حقوقي څېړنو د چاارو د انساایا  

 مراجع تصدیق
 م:پن مادۀ 

اسناد رسمی در کراور    ( ترجم1)
 توسااا وزارت عدلیااه تصاادیق 

 دردد. می
( اسناد رسمی کاه در خاارج از   2)

تی  مای دردناد  مطاابق    کرور تر
توسا نمایناددی هاای     احکام قانون

  سیاسی یا قونسلی جمهوری اساالمی 
افغانساااان مقاایم خااارج کرااور  

 می دردد.  تصدیق
 اسااناد   ترجماا ۀای اااد ادار

 تقنیناای و تصاادیق اسااناد   
 رسمی
 م:شرمادۀ 

  ( به منظور ترجم  اساناد تقنینای  1)
 تصاادیق اسااناد رساامی و صاادور 

 اساناد    ترجما  ۀاجازه ناماه  ادار 
تقنینی و تصادیق اساناد رسامی در    
 چوکاااات انساااایاوت اماااور

 –تحقیقاات علمای    ونگفاری وقان
 وزارت عدلیااه ای اااد   حقااوقی
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 .رامنځاه کېږيکې   په چوکا
والیاونااو پااه د او ( پااه مرکااز ۲)

ې د رسمي ساندونو د  اکنمایندګیو 
ژباړې او تصادیق د اداري چاارو د   

ولو په منظاور  د ساندونو د   یپرمخ ب
ژباړې د تصادیق مادیریت فعالیات    

 کوي.
د ژبااړې او د   ( د تقنیني سندونو۳)

 ېرسمي سندونو د تصدیق اداره  لاد 
وروساه پدې قانون کاې د ادارې پاه   

 نوم یادېږي.
 هتقنیني سندونه ژباړ د
 ماده: وومها

د هېااواد تقنینااي   اداره مکلتااه ده
سندونه د عدلیې وزارت پاه ساایت   

و نیا کې د خپرولو په غار  او د بهر 
  هېوادونو قوانین او حقوقي نظروناه 

ندونو د طرحااو پااه د تقنینااي ساا
لااو او تاادقیق کااې د ګ ااې برابرو

 وژباړي.   پارهاخیسانې ل
 
 

 می دردد.
( به منظور پیرابرد اماور اداری   2)

اسناد تقنینی و تصدیق اساناد    ترجم
و نمایناددی هاای    رسمی در مرکز

   مااادیریت تصااادیق والیاااای
 ترجمااا  اساااناد فعالیااات  

 می نماید.  
 اسااناد تقنیناای   ( ادارۀ ترجماا3)
 تصاادیق اسااناد رساامی منبعااد  و

 ن قااانون بنااام اداره یاااد  در ایاا
 می دردد.

 اسناد تقنینی  ترجم
 م:هتامادۀ 

اداره مکلا اسات  اساناد تقنینای    
کرور را غار  نرار در ساایت    
وزارت عدلیه و قاوانین و نظریاات   

 کرورهای خارجی را جهات  حقوقی
 اساااتاده در تهیااه و تاادقیق طاار  
 اساااناد تقنینااای ترجماااه   

 نماید.
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 تصدیق ېژباړ درسمي سندونود
 ماده:اتمه 
د  ژبااړه  رسامي ساندونو   الندېد 
 په واسطه تصدیق کېږي: ېادار
 د قطعي بیعې قباله. -1
 د جایزي بیعې وثیقه. -۲
  وصایت لیاک    وثیقاه  د هبې -۳

 اصااال  لیااک  ح اات لیااک   
 ره لیک او تضمین لیک.اجا
 لیک. ءابرا -۴
 قرارداد لیک. -۵
تقسیم لیاک  ترکاه لیاک او     -۶

 رسید لیک.
 د معامدۍ تضمین لیک. -۷
 نکا  لیک. -۸
 خلع لیک. -۹

 طالق لیک. -۱۰
اقرار لیک په ګډون د:)حصار   -۱۱

وراثت  مړینه  م اردي  زوجیات    
 رضایت لیک او نتقه لیک(.

 وکالت لیک. -۱۲
 یک.وصایت ل -۱۳

 اسناد رسمی  تصدیق ترجم
 ام:ردۀ هما

اسناد رسامی ذیال توساا      ترجم
 اداره  تصدیق می دردد:

 قباله بیع قطعی. -1
 وثیق  بیع جایزی. -2
وثیقاا  هبااه  وصاایت خااا   -3

 اصااال  خااا  ح اات خااا   
 اجاره خا و تضمین خا.

 ابراءخا. -4
 قرار داد خا.  -5
تقسایم خاا  ترکاه خااا و      -6

 رسید خا.
 .تضمین خا معامدی -7
 نکا  خا. -8
 .خلع خا -9

 طالق خا. -10
حصار  اقرار خاا شاامل: )   -11

وراثت  وفات  م اردی  زوجیات    
 .(رضایت خا و نتقه خا

 وکالت خا. -12
 وصایت خا. -13
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 د سرپرساۍ د ت ویز قرار. -۱۴
 سوداګریز وثایق. -۱۵
 تملیک لیک. -۱۶
 د تابعیت تفکره. -۱۷
 تعلیمي یا تحصیلي سند. -۱۸
 د موټر چلولو جواز. -۱۹
 .سیر جواز نقلیه وسایطود  -۲۰
 د ناروغۍ تصدیق. -۲۱
 د اوسېدلو د ځای تصدیق. -۲۲
د محکمااوقطعي او وروسااانۍ  -۲۳

 فیصله.
ري خادمت څلاه د   له عسک -۲۴

 ترخیص سند.
 د زيږېدنې کارت. -۲۵
 دټااولنې )جمعیاات( دفعالیاات -۲۶

 جواز.
تحصیلي مظسساې   یاد تعلیمي  -27

 د فعالیت جواز.
 یاااد خصوصااي روغاااون   -28

 کلینیک د فعالیت جواز.
 د درملاون د فعالیت جواز. -29
 ولیت سند.ظد جنايي نه مس -30
 سوداګریز رسمي سند. -31

 قرار ت ویز سرپرسای. -14
 وثایق ت ارتی. -15
 تملیک خا. -16
 تفکرۀ تابعیت. -17
 .سند تعلیمی یا تحصیلی -18
 جواز راننددی. -19
 .ا نقلیهوسایجواز سیر  -20
 تصدیق مریضی. -21
 تصدیق محل سکونت. -22
 فیصااله قطعاای و نهااایی    -23

 محاکم.
 خاادمت سااند تاارخیص از  -24

 عسکری.
 کارت تولد. -25
 جاااااواز فعالیااااات  -26

 جمعیت.
جواز فعالیت مظسس  تعلیمای   -27
 تحصیلی. یا

 یاا جواز فعالیات شاتاخانه    -28
 کلینیک خصوصی.

 جواز فعالیت دواخانه. -29
 ولیت جنایی.ظسند عدم مس -30
 سند رسمی ت ارتی. -31
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 سندونه. يمرسنور  -32
 مکلتیتادارې د 

 ماده:نهمه 
هغااه رساامي   ( اداره مکلتااه ده۱)

سندونه چې د تصادیق لپااره ورتاه    
وړاندې کېږي  ژر تار ژره تصادیق   
کړي او د ماقاضي السرسۍ کې یاې  

 .ورکړي
ت کااې ر( اداره پااه هغااه صااو۲)

رسمي ساندونه تصادیقوي چاې د    
وزارت یااا اړوناادې ادارې پااه   

 ییاد شاوي  السلیک او رسمي مهر تأ
 وي.
 ړونکو مکلتیتباد ژ
 مه ماده:لس

ژباااړونکي مکلااا دي  رساامي  
حقاوقي تګاالرو   ا   سندونه د علمي

 سره سم  وژباړي.
 
 
 
 

 .رسمی سایر اسناد -32
 مکلتیت اداره

 هم:نمادۀ 
اسااناد   ( اداره مکلااا اساات1)

 رسمی را که غار  تصادیق ارائاه   
می داردد باه زودتارین فرصات      

تصدیق نموده و بدساارس ماقاضای   
 قرار دهد.

( اداره در صورتی اسناد رسامی  2) 
به امضااء و  را تصدیق می نماید که 

 مهاار رساامی وزارت یااا ادارۀ   
 یاااد دردیاااده ائمرباااوط  ت

 باشد.  
 مکلتیت مارجمین

 :دهم مادۀ
 مارجمین مکلا اند  اساناد رسامی  
 را مطااابق اصااو  و روش هااای  

 علمی _حقوقی  ترجمه نمایند.
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 درېیم فصل
 د رسمي سندونو د ژباړې د 

 شرطونهاجازه لیک د اخیسالو 
 د اجازه لیک اخیسال

 لسمه ماده:ویو
حقیقي شلص په هغاه صاورت   ( 1)

وزارت کې کوالی شي لاه عادلیې   
څله د رسامي ساندونو د ژبااړې    
اجازه لیک ترالساه کاړي چاې د    

 الندې شرطونو لرونکی وي:
د افغانساااان د تابعیاات یااا د  -۱

 اقامت د رسمي سند لر .
 اهلیت لر . برپړ د حقوقي -۲
ساانس د ساند او   ېلږ تر لږه د ل -۳
بین المللي ژبو څلاه د یاوې لاه     له

ښوونیز مرکاز څلاه د فراغات د    
 ک لر .تصدیق لی

 د حقوقي پوهې لر . -۴
په بریالي ډو  د بهرناۍ ژباې د    -5

 آزموینې تېرو .
( حکمي شلص په هغاه صاورت   ۲)

کوالی شي د رسمي ساندونو د   کې

 فصل سوم
  شرایا اخف اجازه نام  ترجم

 اسناد رسمی
 اخف اجازه نامه

 دهم:یازمادۀ  
 ص حقیقاای در صااورتی( شاال1)
اساناد    می تواند اجازه نام  ترجما  

را از وزارت عدلیه به دسات   رسمی
 آورد کااه واجااد شاارایا ذیاال 

 باشد: 
داشان تابعیت افغانساان یا ساند   -1

 رسمی اقامت.
 داشان اهلیت کامل حقوقی. -2
داشان حد اقل ساند تحصایلی    -3

لیسانس و تصدیق ناماه فراغات از   
 زباان هاای    مراکز آموزش یکای از 

 بین المللی.
 داشان دانآ حقوقی. -4
سپری نمودن موفقانا  اماحاان    -5

 زبان خارجی. 
 ( شاالص حکماای در صااورتی 2) 

اساناد    اجازه نام  ترجما  می تواند
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ژباړې اجازه لیک ترالسه کړي چاې  
( ۱و  ددې ماادې پاه )  ظد هغه مس

فقره کاې د درج شاوو شارطونو د    
لرلو سربېره د اطالعااتو او فرهنا    

د دارالارجمااې  وزارت څلااه یااې
 جوازلیک هم ترالسه کړی وي.

( فقاره کاې   ۲( ددې مادې پاه ) ۳)
درج شوی حکمي شالص مکلاا   

د ژباااړونکي لااه اسااالدام    دی
ملکې  هغه د آزماوینې د تېرولاو او   

 غار    د اجازه لیک د اخیسالو پاه 
 وروپېژني. د عدلیې وزارت ته

 د اجازه لیک حق االمایاز
 لسمه ماده:وود
یااک حااق االمایاااز ( د اجااازه ل۱)
( لس زره افغانۍ دی چاې  ۱۰۰۰۰)

د دریو کلونو مودې لپااره د عادلیې   
 وزیاار پااه الساالیک ورکااو    

 کېږي.
(فقاره کاې   ۱( ددې مادې پاه ) ۲)

درج شوی اجازه لیک بال شالص   
 ته د لېږد وړ ندی. 

رساامی را بااه دساات آورد کااه  
مسااظو  آن  عااالوه باار داشااان 

( ایان مااده   1شرایا مندرج  فقرۀ )
وزارت  جااواز دارالارجمااه را از 

نیاز بدسات    و فرهنا   اطالعات
 باشد. آورده

( شلص حکمای منادرج فقارۀ    3)
ز ( این ماده مکلا اسات  قبال ا  2)

اسااالدام مااارجم  وی را غاار  
 نمااودن اماحااان و اخااف  سااپری

 اجازه نامه به وزارت عدلیاه معرفای   
 نماید. 

 حق االمایاز اجازه نامه
 ازدهم:دومادۀ 

 ( حق االمایاز اجاازه ناماه مبلای    1)
ه هزار افغاانی باوده   ( د 10000) 

که برای ماادت ساه ساا  باه     
 ءامضااای وزیاار عدلیااه اعطااا 

 می دردد.
( 1) ۀ( اجازه ناماه منادرج فقار   2)

باه شالص دیگار قابال      این ماده
 نمی باشد. قا اانا
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 د اجازه لیک ت دید
 لسمه ماده:دیار

( اجااازه لیااک د دریااو کلونااو ۱)
سااه د  مودې د تېرېادلو څلاه ورو  

( پنځو زرو افغانیو پاه باد    ۵۰۰۰)
 کې ت دیدېږي.

( که چېرې اجازه لیاک د دریاو   ۲)
کلونااو مااودې د تېرېاادلو څلااه 
وروساه د دریو میاشااو ماودې پاه    
ترڅ کاې ت دیاد نراي  د امایااز     

( فقاره کاې   ۱څښان ددې مادې په )
د درج شااوي مبلاای پاار ورکااړې 
د سربېره  د دریاو میاشااو ماودې    

د هارې ورځاې د    تېرېدلو وروسااه 
( افغاانیو  ۱۰۰خیر په وړاندې  د )أت

 جریمې په ورکړه مکلا دی. 
( که چېرې اجازه لیاک د شاپږو   ۳)

میاشاو له تېرېادلو څلاه وروسااه    
 ت دید نري  اجازه لیک لغو کېږي. 

( که چېارې شالص د رسامي    ۴)
ژباړې د اجازه لیاک لاه    سندونو د

و وروساااه  د فعالیاات لغااو کېااد

 ت دید اجازه نامه
 زدهم:سیمادۀ 

( اجازه نامه بعد از ساپری شادن   1)
 ماادت سااه سااا  در بااد  مبلاای

ت دیاد  ( پنج هزار افغاانی  5000) 
 می دردد.

 ( هرداااه اجااازه نامااه بعااد از 2)
سپری شادن مادت ساه ساا  در     
خاال  مادت ساه مااه ت دیاد     

بار   نگردد  صاح  امایااز عاالوه  
( ایان  1) ۀدیه مبلی منادرج فقار  أت

 ماده بعاد از ساپری شادن مادت     
سه ماه در برابار هار روز تاأخیر     

 مبلاای  مکلااا بااه پرداخاات  
 ( افغااااانی جریمااااه  100)

 می باشد.
( هرداه اجازه نامه بعد از ساپری  3)

شدن مدت شآ ماه ت دیاد نراود    
 می دردد. اجازه نامه لغو

( هرداه شلص بعد از لغو اجاازه  4)
خواهاان   اسناد رسامی    نام  ترجم

فعالیت دردد  مکلا باه پرداخات   
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اجاازه لیاک د   د غوښاونکی شاي   
 ددې قاانون د لغو تر نې اې پاورې   

( فقره کاې او  ۱لسمې مادې په )ودو
( فقره کاې د درج  ۲ددې مادې په )

 شوو مبالغو په ورکړه مکلا دی.
 څلورم فصل
 ماترقه حکمونه

 حق الاصدیق 
 رلسمه ماده:څوا

 ېد رسااامي ساااندونو ژبااااړ 
 ګڼاه ( 1ددې قاانون د)  حق الاصدیق

 ي.سره سم  اخیسال کېږ ېضمیم
  د رسمي سندونو بیا ژباړ

 لسمه ماده:پنځ
د هغو رسمي سندونو ژبااړه چاې د   
تصدیق په غر  ادارې تاه وړانادې   

ود لرلاو پاه   با کېږي  د خالء اوکم
نااه صااورت کااې  د ادارې للااوا 

خاو دا چاې بیاا    کېاږي   تصدیق 
 .تصحیح او اصال  شي

 

 ( مااادۀ 1) ۀمبااالی مناادرج فقاار
 دهاااااام ایاااااان  ازدو

 ( ایان مااده الای    2) فقرۀ قانون و
 ه ناماااهتااااریخ لغاااو اجااااز

 می باشد. 
 فصل چهارم
 احکام ماترقه

 حق الاصدیق 
 دهم:چهارمادۀ 

اساناد رسامی     حق الاصدیق ترجم
( این قاانون  1ق ضمیم  شماره )مطاب
 می دردد. اخف
 م دد اسناد رسمی  ترجم
 دهم:پانزمادۀ 
اساناد رسامی کاه غار        ترجم

تصدیق به اداره ارائه مای داردد در   
ز صورت داشان خاالء و ناواقص ا  

  تصادیق نمای داردد   طرف اداره 
 تصحیح و اصاال    ًامگر اینکه م دد

 دردد.
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 د حق الاصدیق تحویلي
 ماده: سمهشپاړ

  د د ژباااړې د رساامي سااندونو 
 حااق الاصاادیق او د اجااازه لیااک
حق االمایااز د عادلیې وزارت لاه    
لوري اخیسال کېاږي او د دولات د   
وارداتااو پااه حسااا  بانااک تااه 
تحویلېږي او رسید یې په اړوند دفاار  

 کې ثباېږي.
د سااندونو د حااق الاصاادیق د 

 اندازې تعدیل
 لسمه ماده:اووه 

( د عدلیې وزارت کاوالی شاي   ۱)
اتو ته په پاام  شرایطو او د پیسو نوسان

 سره  د ماالیې وزارت پاه موافقاه     
کاې  ( ګڼه ضامیمه  ۱په )قانون  دېد

 رساامي سااندونو د  ود درج شااو
حق الاصدیق پاه انادازه کاې الزم    

 تعدیل حکومت ته وړاندیز کړي.
( فقاره کاې   ۱( ددې مادې پاه ) ۲)

درج شوی تعادیل د حکومات لاه    
تصوی  وروساه  په رسامي جریاده   

 تحویلی حق الاصدیق
 انزدهم:شمادۀ 

اسناد رسامی و    حق الاصدیق ترجم
حق االمایاز اجازه نامه منادرج ایان   
قانون از طرف وزارت عدلیه اخاف و  
به حسا  واردات دولات تحویال   

 آن در  باناااااک و رساااااید
 دفارمربااااااوط ثباااااات 

 دردد.می 
تعدیل انادازۀ حاق الاصادیق    

 اسناد رسمی  ترجم
 دهم:هتمادۀ 

( وزارت عدلیاه مای تواناد بااا    1)
 نظرداشاات شاارایا و نوسااانات  
پولی  باه موافقاه وزارت مالیاه در    
اندازه حق الاصدیق اساناد رسامی   

( ایان  1شاماره )   مندرج ضامیم 
تعادیل الزم را باه حکومات     قانون

 پیرنهاد نماید.  
( ایان  1) ۀدرج فقار ( تعدیل منا 2)

ماده بعاد از تصاوی  حکومات از    
 تاااریخ نراار درجریاادۀ رساامی 
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ې څله د تطبیاق  کې د خپرېدو له نې 
 وړ دی.

 د اسالدام شرطونه
 لسمه ماده:تا

د ادارې د رئاایس او هغااه شاالص 
 غړو په توګه ټاکل کېدای شاي چاې  

بین المللي ژباو   اورسمي  د هېواد له
د ملکاي   د تسالا او   یوې پهڅله 

خدماونو د کاارکوونکو پاه قاانون    
طونو د لرلاو  کې د درج شاوو شار  
 یاا  حقوقاو  سربېره  لږ تار لاږه د  

اقاصااد  یاا   شرعیاتو یا اسي علوموسی
لاه پوهنځیاو څلاه د     ادبیاتویا  او
 سانس د تحصایلي ساند لرونکای   ېل

 وي.
 د مهر لر 

 لسمه ماده:نو
اداره د ځانګړي مهر درلاودونکې ده  
چې د هغه شکل او محااوا د عادلیې   

 وزارت له لوري  برابرېږي.
 
 

 قابااااااال تطبیاااااااق  
 می باشد.

 شرایا اسالدام
 دهم: مادۀ ه

شلصی به حیث رئایس و اعضاای   
 اداره مقرر شده می تواند که عاالوه  

تسلا به یکی از زبان هاای   برداشان
رساامی کرااور و بااین المللاای و 

 کارکنااان شاارایا مناادرج قااانون
 خاااااادمات ملکاااااای  
 حااداقل حااایز سااند تحصاایلی  
 لیساااانس از پاااوهنځی هاااای 

  یااا علااوم سیاساای یاااحقااوق 
 ادبیاات  اقاصااد و یاا   شرعیات یا

 باشد. 
 داشان مهر

 دهم:نزمادۀ 
دارای مهر ملصو  بوده کاه   هادار

طاارف شااکل و محاااوای آن از  
 دردد. ترتی  می وزارت عدلیه
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 د تتاهم لیک عقد
 مه ماده:شل

رسمي  د عدلیې وزارت کوالی شي د
د  د پړاوونو تصدیقترجمې د سندونو د 

تېرولو او ماقاضي ته د هغو د تسلیمولو 
برابرولو په آسانایا د ینو ته دلپاره مراجع

ادارې تار  آسان خادمت د  د منظور 
برپړېدو پورې  له خصوصي ساکاور  

 سره تتاهم لیک عقد کړي.
الیحاو او  مقررو وړاندیز او د د 

 کړنالرو وضع
 ه ماده:یوویرام

 د عاادلیې وزارت کااوالی شااي   
ښااه  ددې قااانون د حکمونااو د ال

مقاررې وړانادیز    تطبیق په منظاور  
 الیحې او کړنالرې وضع کړي.

 انتاذ 
 ویرامه ماده:دوه 

دغه قانون په رسمي جریاده کاې د   
خپرېدو له نې ې څلاه یاوه میاشات    

 وروساه  ناففېږي.

 عقد تتاهمنامه
 م: بیسادۀ ام

 دلیه می تواند باه منظاور   وزارت ع
فراهم آوری ساهولت جهات طای    

 رسامی  اساناد   ترجم تصدیق مراحل
ی الی تکمیال  آن به ماقاض تسلیمی و

 ادارۀ آسان خدمت باا ساکاور    شدن
 خصوصاای تتاهمنامااه را عقااد   

 .نماید
  لااوایح و هااا  مقاارره وضااع

 طرزالعمل ها
 م:ویک مادۀ بیست

وزارت عدلیه می تواند  باه منظاور   
 ق بهااار احکااام ایاان قااانون تطبیا 

مقاارره هااا را پیراانهاد  لااوایح و 
 طرزالعمل ها را وضع نماید.

 انتاذ 
 م:دومادۀ بیست و 

 این قاانون یکمااه بعاد از تااریخ     
 نراار در جریاادۀ رساامی نافااف  

 می دردد. 
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 هضمیمڼه ګ (1) قانوناو تصدیق  دچارو  ېد رسمي سندونو دژباړ 

 

 شماره نوم سند د حق التصدیق
 1 قباله  ېبیع ېقطعد  افغانی ( 600) شپږ سوه

 2 وثیقه  ېبیع يجایزد   (  افغانی500) ه سوهپنج
 3 لیکو تضمین ا لیک، اجاره لیک، حجت لیک ، اصالحلیک، وصیت وثیقۀدهبې   غانیفا ( 200)یو دوه سوه هرد 

 4 لیکابراء  ( افغانی300) دری سوه
 5 لیکقرارداد  افغانی( 2) هدو په  لمهفی ک

 6 لیکو رسید  لیک، ترکه لیک تقسیم افغانی ( 300) دری سوه یوههر د 

 7  لیکمعتمدی تضمین د  افغانی( ۲۰۰مبلغ  دو صد )
 8 لیکنکاح  افغانی ( ۲۰۰) دوه سوه

 9 لیک خلع  افغانی  (400) څلور سوه
 10 لیک طالق  افغانی (400) څلور سوه

 11 لیکونفقه  لیک، زوجیت، رضایت ي، مجردمړینه: )حصر وراثت، لیک په ګډون داقرار  افغانی (300) دری سوه یوهر 
 12 لیکوکالت  افغانی (300) دری سوه
 13 لیکوصایت  افغانی (300) دری سوه

 14 تجویز قرارد  ۍسرپرستد  افغانی (150) یو سل او پنځوس

 15 وثایق  زد سوداګری افغانی ( 1000)زر
 16 لیکتملیک   افغانی( 500) ه سوهپنج

 17 تابعیت تذکره د   افغانی (200) دوه سوه
 18 سند يیا تحصیل يتعلیم افغانی  (400) څلور سوه یوه هرد

 19 جوازچلولو  ټرد مو  افغانی  (500) ه سوهپنج
 20 جواز سیر وسایط نقلیهد  ( افغانی500) ه سوهپنج

 21 د ناروغۍ تصدیق  ی(افغان۱۰۰سل )
 22 تصدیق داوسېدلو دځای   افغانی ( 100) سل

 23  وروستنۍ فیصله وي اقطعد محکمو   افغانی  (300) په دری سوهفی صفحه 
 24 سند  ترخیص د  څخه  عسکری  خدمت له  افغانی(100) سل
 25 کارت د زیږيدنې   افغانی  (100) سل   
 26 فعالیت جواز ( دجمعیتنې )دټول  ( افغانی500) ه سوهپنج

 27 فعالیت جواز  موسسې  د  يحصیلت یا يتعلیمد  ( افغانی300) دری سوه
 28 فعالیت جواز  د کلینکي روغتون یاخصوصد  افغانی( 500) ه سوهپنج
 29 فعالیت جواز د درملتون  د افغانی ( 500) ه سوهپنج
 30 ولیت  سندؤمس نه ېجناید افغانی (100) سل

 31 سند  يرسمد سوداګریز  افغانی (500) ه سوهنجپ
 ۳۲ سندونه مينور رس افغانی (2) هفی کلمه مبلغ دو
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 یق اسناد رسمی( قانون امور ترجمه و تصد1شماره ) ۀضمیم

 

 شماره نام  سند حق التصدیق
 1 قباله بیع قطعی افغانی ( 600مبلغ شش صد )
 2 وثیقه بیع جایزی (  افغانی500مبلغ پنجصد )

 3 وثیقۀ هبه، وصیت خط، اصالح خط، حجت خط، اجاره خط و تضمین خط غانیفا ( 200هریک مبلغ دو صد )
 4 ابراء خط ( افغانی300مبلغ سه صد )

 5 خطقرارداد  افغانی( 2مبلغ دو )  فی کلمه
 6 ، ترکه خط و رسید خطخط تقسیم افغانی ( 300هر یک مبلغ سه صد )

 7 تضمین خط معتمدی افغانی( ۲۰۰دو صد )مبلغ  
 8 خطنکاح  افغانی ( ۲00مبلع دوصد )

 9 خط خلع  افغانی  (400مبلغ چهار صد )
 10 خط طالق  افغانی (400مبلغ چهار صد )

 11 اقرار خط شامل: حصر وراثت، وفات، مجردی، زوجیت، رضایت خط ونفقه خط  افغانی (300هر یک مبلغ سه صد )
 12 وکالت خط افغانی (300صد ) مبلغ سه

 13 خطوصایت  افغانی (300مبلغ سه صد )
 14 قرار تجویز سرپرستی افغانی (150مبلغ یکصد و پنجاه )

 15 وثایق تجارتی  افغانی ( 1000مبلغ یکهزار)
 16 تملیک خط  افغانی( 500مبلغ پنجصد ) 

 17 تذکره تابعیت افغانی (200مبلغ دو صد )
 18 یا تحصیلی سند تعلیمی افغانی  (400هار صد )هریک مبلغ چ

 19 جواز رانندگی افغانی  (500مبلغ پنجصد)
 20 وسایط نقلیهجواز سیر  ( افغانی500مبلغ پنجصد )

 ۲۱ تصدیق مریضی ( افغانی۱۰۰مبلغ یک صد )

 2۲ تصدیق محل سکونت افغانی ( 100صد )یکمبلغ 

 2۳ نهایی محاکم عی وقط فیصله افغانی  (300فی صفحه سه صد )
 2۴ سند ترخیص از خدمت عسکری افغانی(100صد )یکمبلغ 

 2۵ کارت تولد افغانی  (100صد )یکمبلغ    
 2۶ جواز فعالیت جمعیت  ( افغانی500مبلغ پنجصد )

 2۷ حصیلیت یاتعلیمی  هجواز فعالیت موسس ( افغانی300مبلغ سه صد )
 2۸ خصوصی ت شفاخانه و کلینکجواز فعالی افغانی( 500مبلغ پنجصد )
 2۹ جواز فعالیت دواخانه  افغانی ( 500مبلغ پنجصد )

 ۳۰ ولیت جناییؤسند عدم مس افغانی (100صد )یکمبلغ 

 3۱ سند رسمی تجارتی افغانی (500مبلغ پنجصد )
 3۲ رسمی سایر اسناد افغانی (2فی کلمه مبلغ دو )



 
 

 

           

 :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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