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١

 
  فرهنگي آثارو-دتاريخي

  دنندارتون ددايرېدومقرره
  لوم فصل
  عمومي حكمونه

  :مبني
  :لوم ماده

 دغــه مقــرره دافغانــستان   
 فرهنگي آثارو دسـاتنې  –دتاريخي  

ــپېتمې او   ــه ش ــانون دپن دق
مې مادو دحكمونـو پـه      يلوراتيا

راكې، په هېواد كې دننه او بهـر        
 فرهنگي آثارو اوشـيانو     -دتاريخي

 داوندو چارو   ېدوارتون د داير  دنند
  .دتنظيمولوپه منظور وضع شوې ده

  موخې
  :مه مادهېدوه 

  :لرونكې دهدغه مقرره دالندې موخو
 او  ودېدهېواد دملي فرهنگ د     -۱

 فرهنگي  -باينې په منظوردتاريخي  
  ).پېژندگلوي(آثارو معرفي كول

 تدوير نمايشگاه آثار ۀمقرر   
   فرهنگی–تاریخی 

  فصل اول
  احکام عمومی

  مبنی 
  :مادۀ اول 

این مقرره در روشنی احکام مـواد       
شصت وپنجم وهـشتاد وچهـارم      

 فرهنگی  –قانون حفظ آثار تاریخی     
افغانستان بمنظور تنظـیم امـور      
مربوط به تدویر نمایـشگاه آثـار       

ــاریخی  ــیای ت ــی –واش   فرهنگ
ــشور   ــارج ک ــل وخ  در داخ

  .گردیده است  وضع
  اهداف 

  :مادۀ دوم 
  :این مقرره دارای اهداف ذیل میباشد 

ــیای   -١ ــار واش ــی آث   معرف
 فرهنگی بمنظور رشـد     –تاریخی  

  .وغنامندی فرهنگ ملی کشور 
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 له هېواد خه بهر دتـاريخي       -۲

يرولو  دادآثارو اوشيانو دنندارتونونو
تاريخي فرهنگ  ددالرې دافغانستان   
  .اوتمدن معرفي كول

  كورنيو،بهرنيواونيوالومؤسسود-۳
اجعوسره دفرهنگـي   له فرهنگي مر  

  .پراختياوركولورته  او ينگولهمكاريو
ــه   -۴ ــې دنن ــواد ك ــه هې  پ

فرهنگي -اوبهردافغانستان دتاريخي 
آثارو او شـيانو دننـداري دالرې       

ونو ،دهيواد دفرهنگي اوعلمي بسن   
 او تقويه   ودهاو مؤسسو دفعاليتونو    

  .كول
  دتطبيق ساحه 
  :درېيمه ماده

   فرهنگـي آثـار    هغه منقـول  ول  
اوشيان چې له تاريخي،علمي،مذهبي 
ــوه د   ــي پل ــري او فرهنگ ،هن

ـت    ) برجسته(لواو استثنائي ارز
ــررې  ــې مق ــي وي، ددغ لرونك
 دحكمونو مطـابق ننـدارې تـه       

  .ايودل كيداى شي

 معرفی فرهنگ وتمدن تاریخی     -٢
ــدویر    ــق ت ــستان ازطری  افغان
 نمایشگاه هـای آثـار واشـیای       

  .خارج کشور  فرهنگی در–تاریخی
 تحکیم وتوسعه همکاری های     -٣

فرهنگی بامراجع فرهنگی داخلی،    
  .خارجی ومؤسسات بین المللی 

 رشد وتقویت فعالیـت هـای       -٤
فرهنگی وعلمی نهادها ومؤسسات    

طریق نمایش آثار   فرهنگی کشور از  
ــاریخی   فرهنگــی –و اشــیای ت

ــارج  ــل وخ ــستان در داخ  افغان
  .کشور 
   تطبیق ۀساح

  :مادۀ سوم 
 تمــام آثــار واشــیای فرهنگــی 
 منقــول کــه ازنظــر تــاریخی ، 

هنری وفرهنگـی   علمی، مـذهبی،  
ــسته   دارای ارزش برجـــــ
ــابق    ــند، مط ــتثنایی باش  واس
 احکام این مقـرره بـه نمـایش        

  .دگذاشته شده میتوان
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 فرهنگـي آثـار     - تاريخي منقول
  :اوشيان عبارت دي له

 عتيقه آثـار اوشـيان،تاريخي      -۱
آثار ، خطي   درسامي اونقاش   سكې،

بې او هغه غيرملمـوس     ينسخې، كت 
هنري آثار چې په سمعي او بصري       

  .كې ثبت شوي وي) فيتو(نوارونو 
اوشيان چې  ) پارچې( هغه وې    -۲

له منقوشو، مغارو،تاريخي ودانيو او     
منقول په  او   بېلې   فرهنگي آبدوخه 

  .حالت راول شوي وي
ــصر  -۳ ــورې منح ــه فردپ  پ

) پارچې(علمي،مذهبي ، هنري وې     
  .،آثار اوشيان،السي او ادبي صنايع

  دنندارتون د دايرولوكميته
  :لورمه ماده

كي، تخصصي مشورو د    يدتخن) ۱(
واندې كولو، دقرارداد د عقدولو،     
دنندارتون د دايرېدو داى داكلو     

هېواد كې دننه يابهر دنندارې     او په   
ــاره ــاريخي لپ ــستان دت  – دافغان

 فرهنگي آثـارو دمؤقـت لېـد      

 فرهنگـی   –آثار و اشیای تاریخی     
  :منقول عبارتند از 

 آثار و اشیای عتیقه ، سکه های -١
تاریخی، آثار رسامی ونقاشی ، نسخ 
خطی ،کتیبه ها وآثار هنری غیـر       
ملموس ایکه در نوارهای سـمعی      

  .وبصری ثبت شده باشد 
 پارچه ها واشـیای کـه از        -٢ 

منقوشه ها ، مغاره ها ، عمـارات        
آبدات فرهنگی جدا وبـه     تاریخی و 

  .حالت منقول درآمده باشد 
 پارچه ها، اثار و اشیای علمی،       -٣

 مذهبی، هنـری، صـنایع دسـتی       
  .وادبی منحصر به فرد 

   تدویر نمایشگاه ۀکمیت
  :مادۀ چهارم 

بمنظور ارائه مـشوره هـای      ) ١(
ــد   ــصی، عق ــی، تخص  تخنیک
قـرارداد، تعیــین محـل تــدویر   
 نمایشگاه واخذ تـصمیم جهـت      

 ل مؤقـت آثـار واشـیای        انتقا
  فرهنگــی افغانــستان –تـاریخی  



   جريدهيرسم
٤

لپاره دتصميم دنيولو پـه منظـور،       
ــو  ــدارتونونو د دايرولـ   دننـ

  .جويي كميه
ـ   ) ۲( د  هدنندارتون د دايرولوكمي 

لرغــون پېژنــدنې دكميــې لــه 
غو،دملي آرشيف ديوه تن استازي     

ـ         ن او دملي نگارستان لـه يـوه ت
  . دهجوهاستازي خه 

  دوه يم فصل
 په هېواد كې دننه دملي او

  فرهنگي–خصوصي تاريخي 
  آثارو اوشيانو 
  دنندارتون دايرول

  دنندارتون دايرول 
  :پنمه ماده

ــاريخي او  ) ۱( ــستان د ت دافغان
فرهنگي آثارو دساتنې دقـانون د      

) ۲ او   ۱(دري پنوسمې مادې په     
 درج شويو موزيمونو  د  اجزاوو كې   

 فرهنگي آثارو اوشيانو    –دتاريخي  
اى ، نېـه او     جوېدو، د نندارتون

 غــرض نمــایش در داخــل   
یاخارج کشور ، کمیتـه تـدویر       

  .نمایشگاه ها ایجاد میگردد 
ــشگاه ) ٢( ــدویر نمای ــه ت  کمیت

ــه   ــضای کمیت ــشکل از اع مت
باستانــشناسی ، یکنفــر نماینــده 
آرشیف ملـی ویکنفـر نماینـده       

  .نگارستان ملی میباشد 
  فصل دوم

دویر نمایشگاه آثار واشیای ت
   فرهنگی –تاریخی 

  ملی وخصوصی 
  در داخل کشور

  تدویر نمایشگاه 
  :مادۀ پنجم 

ــیای  )١( ــار واش ــشگاه آث  نمای
 فرهنگی مـوزیم هـای      –تاریخی  

ــزای  ــدرج اج ــاده ) ٢و١(من  م
ــظ  ــانون حف پنجــاه وســوم  ق

فرهنگی افغانـستان،   -آثارتاریخی  
 محــل برگــزاری ، تــاریخ   
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 ،فرهنـگ او    ودهغه موده داطالعات  
ــديز ،  ــه وان ــوريزم وزارت پ ت
دننــدارتون د دايرولــو دكميــې 
دموافقې او دوزيرانو دعالي مجلس     

  .داْيريىپه تصويب 
ــاريخي او ) ۲( ــستان د ت د افغان

فرهنگي آثارو دساتنې دقـانون د      
جزء ) ۳( پنوسمې مادې په     درې

ــو  ــويو موزيمون ــې د درج ش ك
 فرهنگي آثارو اوشيانو    –دتاريخي  
ــو نندارتون، ــدارتون د دايرول دنن

  .دايرييدكميې په موافقه 
  دنندارتون د دايرولو لگتونه

  :شپمه ماده
ايونو خـه   هغوله موزيم اونورو  

ساتل كېـي بهـر     پكې   چې آثار 
ثارو فرهنگي آ -تاريخيدافغانستان د 

اوشيانو دننـدارتونونو د دايرولـو      
لگتونه ، دلېد دلگـتونو پـه       

نكـي  وشمول دننـدارتون د دايرو    
 پـه غـاه    ) غوتونكي هېـواد  (

  .دي

یـشنهاد وزارت   ومدت آن بـه پ    
اطالعات ، فرهنـگ وتـوریزم ،       
موافقه کمیته تـدویر نمایـشگاه      
 وتصویب مجلـس عـالی وزراء      

  .تدویر می یابد 
ــیای ) ٢( ــار واش ــشگاه آث  نمای

فرهنگی مـوزیم هـای     –تاریخی  
 مــاده ) ٣(منــدرج جــزء  

پنجاه وسوم قـانون حفـظ آثـار        
 فرهنگـی افغانـستان     -تاریخی  

ــ ــه موافق ــدویر ۀب ــه ت   کمیت
  .ایشگاه تدویر می یابدنم

  مصارف تدویر نمایشگاه 
  :مادۀ ششم 

مصارف تدویر نمایشگاه های آثارو     
ــاریخی  ــیای  ت ــی –اش  فرهنگ

افغانستان خارج از موزیم وسـایر      
محالتیکه آثـار در آن نگهـداری       
میشود، بشمول مصارف انتقـا ل      
ــده   ــدویر کننـ ــدوش تـ بـ

ــشگاه ــشورمتقاضی(نمایـ  ) کـ
  .میباشد 
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دنندارې و آثارو   په داخل كې    
  فهرستول او عكاسي كول

  :اوومه ماده
 دنندارتون د دايرولوكميه مكلفـه     

 فرهنگـي آثـار    -ده هغه تاريخي  
يمونو او دهغـو    اوشيان چې د موز   

دساتلو دنورو ايونوخه دباندې ،     
 لېـــدول كېي،فهرســـت او

  .عكاسي كي
  درېيم فصل

له هېواد خه بهردملي 
   فرهنگي آثارو–تاريخي 

  اوشيانو دنندارتون دايرول
  په بهركې دنندارتون دايرول

  :اتمه ماده
 فرهنگـي   –دافغانستان دتاريخي   

اى ،  جوېـدو آثارو نندارتون ، د   
او دهغه مـوده دننـدارتونونو      نېه  

دكميې په موافقه ، د اطالعـاتو،       
فرهنــگ او تــوريزم وزارت پــه 
وانديز او د وزيرانو د عالي مجلس 

ثار قابل فهرست وعکاسی آ
    داخلنمایش در
  :مادۀ هفتم 

کمیته تدویر نمایشگاه مکلف است     
 فرهنگـی   –آثار و اشیای تاریخی     

ایکه جهت نمایش بـه خـارج از        
موزیم ها وسایر محالت نگهداری     

ل میگـردد، فهرسـت      آن، انتقا 
  .وعکاسی نماید 

  فصل سوم
 شیایا وتدویر نمایشگاه آثار

   فرهنگی ملی –تاریخی 
  شوردر خارج ک

  تدویر نمایشگاه ها در خارج 
  :مادۀ هشتم 

 واشــیای نمایــشگاه آثــار  
 فرهنگی افغانستان، محل    –تاریخی  

برگزاری ، تاریخ ومـدت آن بـه        
موافقه کمیته تدویر نمایشگاه ها به      
 پیشنهاد وزارت اطالعات، فرهنگ    

توریزم وتصویب مجلس عـالی      و
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  .داْيرييپه تصويب 
په بهركې دنندارې و آثـارو      

  فهرستول او عكاسي كول
  :نهمه ماده

دنندارتون د دايرولو كميـه     ) ۱(
 فرهنگـي   –مكلفه ده هغه تاريخي     

اوشيان چې دنندارې لپاره لـه      آثار  
هېــواد خــه بهرلېــدول   

  .كېي،فهرست اوعكاسي كي
فرهنگـي آثـارو    –دتاريخي  ) ۲(

) كـاپي (اوشيانو دفهرسـت نقـل    
اوتصويرونه داطالعاتو،فرهنـگ او    
توريزم اوبهرنيو چارو په وزارتونو     

  .كې ساتل كېي
 فرهنگي  –دتاريخيدنورو ادارو   

 آثارو نندارې تـه د ايـودلو       
  حق

  :لسمه ماده
 فرهنگي  علمى،وزارتونه ، ادارې او   

مؤسسې او نور اشخاص د قـانون       
دحكمونو مطابق او ددغې مقررې     
په اتمې مادې كې د درج شـوي        

  .وزراء تدویر می یابد 
ل فهرست وعکاسی آثار قاب

  نمایش درخارج 
  :مادۀ نهم 

کمیته تدویر نمایـشگاه هـا      ) ١(
  مکلــف اســت آثــار و اشــیای

 فرهنگی ایکه جهـت     – تاریخی  
ل  نمایش به خارج از کشور انتقـا      
  .میگردد، فهرست وعکاسی نماید 

کاپی  فهرست وتـصاویرآثار     ) ٢(
 فرهنگـی در    –واشیای تـاریخی    

وزارت های اطالعات، فرهنـگ     
ارجـه حفـظ    وتوریزم وامـور خ   

  .میگردد 
حق به نمایش گذاشـتن آثـار       

ــاریخی    فرهنگــی ســایر –ت
  ادارات 

  :مادۀ دهم 
زارت ها ، ادارات ومؤسـسات      و

علمی وسـایر اشـخاص     فرهنگی،
مطابق احکام قانون وبارعایت حکم     
  مندرج ماده هشتم ایـن مقـرره      
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پام كې نيولوسره كوالى شي     حكم  
 او  فرهنگي آثار -دافغانستان تاريخي 

شيان په مؤقت ول له هېواد خه       
اوننـدارې تـه ئـې      بهرولېدوي  

  .كېدي
  ي محصول معافيتدگمرك

  :يوولسمه ماده
 فرهنگي آثارچې په    –هغه تاريخي   

نندارتونوكې دنندارې ايودلو پـه     
     هخه بهرپه مؤقت  منظور ، له هېواد 

دگمركـي  توگه لېـدول كېي،   
محصول له وركې خه معـاف      

  .دي
  د دايروونكو مكلفيت 

  :لسمه مادهودو
ــرد ) ۱( ــه به ــواد خ ــه هې   ل

ـ    –تاريخي   يانو  فرهنگي آثارو اوش
ننــدارتون، د دولتونــو، نيوالــو 
ــي   ــورو دولت ــازمانونو او ن س
اوغيردولتي مؤسـسو، فرهنگـي     
ــو  ــو هېوادون ــسونو اودبهرني بن
دموزيمونو په غوتنه په بهركـې      

 میتواننـــد آثـــار واشـــیای 
  فرهنگــی افغانــستان –تـاریخی  

  بطــور رابــه خــارج از کــشور
ــا مؤقــت ــه نمــایش  انتق  ل وب
  .بگذارند 

  معافیت محصول گمرکی 
  :مادۀ یازدهم 

 فرهنگـی   –آثار واشیای تاریخی    
ــایش در    ــور نم ــه بمنظ  ایک
 نمایشگاه ها بـه خـارج کـشور        

ــا  ــاً انتق ــد از  مؤقت  ل میگردن
تادیه محصول گمرکـی معـاف      

  .میباشد 
  مکلفیت تدویر کنندگان 

  :مادۀ دوازدهم 
ــش) ١( ــیای نمای ــار واش  گاه آث

 فرهنگی درخارج کشور    –تاریخی  
 بــه تقاضــای دول، ســازمانهای 
بین المللی وسایرمؤسسات دولتی    
وغیر دولتی ، نهادهای فرهنگـی      
وموزیم های کشورهای خـارجی     
ازطریق نمایندگی هـای سیاسـی      
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دافغاني سياسي نمايندگيو اوياپـه     
دنومـوو   افغانستان كې مېـشت   
ندگيودالرې هېوادونو دسياسي نماي  

دغوتونكو هېوادونو دفرهنگـي    
په گې همكار   علمي مؤسسو او

  .دايريي
فقره كـې   ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

 درج شوې مراجـع مكلفـې دي،      
نندارتون له دايرېدو خه مخكې      د

  :الندې مراتب په پام كې ونيسي
په نيوالـو معيـارونو سـره       -۱

 فرهنگـي   –دلېديدونكو تاريخي   
آثارو اوشيانو بيمه كول او اوندې      

غـو  افغاني مسؤولې مرجع تـه ده     
  .دسندنو واندې كول

 دهېواد په هوائي گرونـو او       -۲
سرحدونو كې دگمركي پروسې په     

  .پام كې نيول
 له اصلي اى خه دنندارتون      -۳

ــورى د  ــه پ ــدو تراي  د دايرې
فرهنگي آثـارو اوشـيانو     -تاريخي

دحمل او نقل او دهغو دبيا لېد د        

افغانی درخارج یا نمایندگی هـای      
سیاسی کشورهای متذکره مقـیم     

ـ   ه  افغانستان ب  شترک همکـاری م
ــی   ــی وعلم ــسات فرهنگ مؤس
ــدویر   ــی ت ــشورهای متقاض  ک

  .می یابد 
ــره   ) ٢( ــدرج فق ــع من  مراج
ــد، ) ١( ــاده مکلــف ان ــن م  ای

 قبــل از تــدویر نمایــشگاه   
  :نمایند  مراتب ذیل را رعایت

  بیمــه آثــار و اشــیای   -١
ــاریخی  ــا–ت ــی انتق  ل   فرهنگ

شونده به معیارهای بـین المللـی       
ـ       ربط وارائه اسناد آن به مرجع ذی

  .مسوول افغانی 
 رعایت پروسـه گمرکـی در       -٢

میدان های هـوایی وسـرحدات      
  .کشور 

  پرداخـــت مـــصارف  -٣
ــیای  ــار و اش ــل آث ــل ونق  حم

 فرهنگی از محل اصلی     –تاریخی  
ــدویر نمایــشگاه   الــی محــل ت
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  .وركوللگتونو 
كې دامنيتـي،   په اوند هېـواد   -۴

اومسلكي تدبيرونو ) حفظىت(ساتنيزو
  .نيول
 دافغانستان دولت ته دنندارتون     -۵

عوايدو كم تركمه له ) خالصو(دنگه 
ژمنـې  سلوخه دشـلودوركې د   

وركول ، خوداچې پـه بـل ول        
  .ه وشيموافق

د نندارتون د دايرولو دكميى     
  دحضورحتمي والى

  :هديارلسمه ماد
دبهرنيو هېوادونو په نندارتون كـې      

گي آثارو اوشـيانو    فرهن-دتاريخي
لېـدول اوننـداره دننــدارتون د   
دايرولو دكمېې دهيئت په حضور     

  .كې صورت مومي
ــورو اشخاصـــو د    د نـ

 فرهنگي آثارو نندارې –تاريخي 
  ته دايودلو حق
  :وارلسمه ماده

انجمنونه، فرهنگي بنـسونه    ) ۱(

  .وانتقال مجدد آن 
ــی،  -٤ ــدابیر امنیت ــاذ ت   اتخ

ــشور  ــسلکی درک ــی وم  تحفظ
  .مربوط 

داخت حد اقل    تعهد مبنی بر پر    -٥
بیست فیصد عوایـد خـالص از       

 ،نمایشگاه به دولـت افغانـستان     
مگراینکه طور دیگـری موافقـت      

  .صورت گیرد
حتمی بودن حضور کمیته تدویر 

  نمایشگاه 
  :مادۀ سیزدهم 

 انتقال ونمـایش آثـار و اشـیای        
 فرهنگـی درنمایـشگاه   –تاریخی  

کشورهای خارجی باحضورداشت   
 یـشگاه  از کمیته تدویر نما    هیأتی

  .صورت می گیرد 
حق به نمایش گذاشـتن آثـار       

ــاریخی   فرهنگــی ســایر –ت
  اشخاص 

  :مادۀ چهاردهم 
ــای  ) ١( ــا، نهاده ــن ه  انجم
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اودانگو موزيمونـو لرونكـي     
نوراشخاص كوالى شـي ددغـې      

ادې كـې ددرج    په اتمې م  مقررې  
سره، شوي حكم له په پام كې نيولو      

 لــه هېــواد خــه بهرداونــدو 
فرهنگي آثارو اوشيانو د     -تاريخي

الس پـورې   نندارتونوپه دايرولـو  
  .كي

انجمنونه، فرهنگي بنسونه او    ) ۲(
دانگو موزيمونو لرونكي نـور     
اشخاص مكلف دي له هېواد خه      
بهر دنندارتون د دايرولولپاره، پـه      

نستان كې مېـشت دبهرنيـو      افغا
هېوادونو له سياسي نمايندگيو خه     
چې نندارتون په هغه كې دايرېي،      

  .ليكلې موافقه ترالسه كي
انجمنونه، فرهنگي بنـسونه    ) ۳(

 اودانگو موزيمونـو لرونكـي     
ــف دي    ــخاص مكل ــور اش  ن

 فرهنگي آثـار اوشـيان      –تاريخي  
دننــدارې ــاى تــه ولېــدوي 

رسـېدو  اودننداري له پـاى تـه       

ــخاص    ــایر اش ــی وس  فرهنگ
دارای موزیم هـای اختـصاصی      
 میتوانند بارعایت حکـم منـدرج      
ماده هشتم این مقرره بـه تـدویر        
 نمایشگاه هـای آثـار واشـیای       

ــاریخی  ــی م–ت ــوط  فرهنگ  رب
ــادرت  ــشور مب ــارج از ک  درخ

  .ورزند 
انجمن ها ، نهادهای فرهنگی     ) ٢(

و سایر اشخاص دارای موزیم های      
اختصاصی مکلف اند جهت تدویر     
نمایشگاه در خـارج از کـشور       
موافقه کتبی نماینـدگی سیاسـی      
کشورهای خارجی مقیم افغانستان    
 را که نمایـشگاه در آن تـدویر        

  .می یابد ، حاصل نمایند
انجمن ها، نهادهای فرهنگی و     ) ٣(

سایر اشخاص دارای موزیم هـای      
اختصاصی مکلف اند آثار و اشیای      

 فرهنگی را بـه محـل       -تاریخی  
نمایش انتقال نموده و بعد از ختم       
نمایش آنرا مجدداً طور مـصئون      



   جريدهيرسم
١٢

ېرته په مصؤن اواصلي بوروسته هغه 
دغه .توگه ومبني اى ته ولېدوي 

موضوع په اوند موافقت ليك كې      
  .هم درجېي

  لورم فصل
 په افغانستان كې دبهرنيو

 فرهنگي آثارو-تاريخي
  اوشيانو دنندارتونودايرول

  دبهرني نندارتون موخه 
  :پنلسمه ماده

ــو  ــې دبهرني ــستان ك ــه افغان  پ
  فرهنگي آثارو اوشـيانو     -تاريخي

نندارتونونه دالندې موخوپه منظور    
  :دايريي

ـ   -۱ ي ،علمـي،    دولنې دفرهنگ
سطحې دىاقتصادي اوسياسي پوهاو  

دلوولو په منظور دبهرني فرهنگ     
  ).پېژندگلوى(اوتمدن معرفى كول

دتمدنونوترمن دتفاهم دتقويت   -۲
 ېنـو لپاره دعلمي اوفرهنگـي     

  .دزمينې برابرول

ــی آن  ــل اول ــه مح ــلی ب  واص
ایــن موضــوع .ل نماینــد انتقــا

موافقتنامــه مربــوط نیــز درج در
  .میگردد

  صل چهارمف
تدویر نمایشگاه های آثار و 

   فرهنگی-اشیای تاریخی 
  خارجی در افغانستان

  هدف نمایشگاه خارجی 
  :مادۀ پانزدهم 

نمایشگاه های  آثـار و اشـیای        
در رهنگــی خــارجی،ف–تــاریخی

افغانستان به منظور اهداف ذیـل      
  :ابد يتدویر می

 معرفی فرهنگ وتمدن خارجی     -١
 بمنظور ارتقـای سـطح آگـاهی      

فرهنگی ، علمـی ، اقتـصادی و        
  .سیاسی جامعه 

 فراهم نمودن زمینه تحقیقـات      -٢
علمی و فرهنگی جهـت تقویـت       

  .تفاهم میان تمدنها 
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تونــو تــرمن د ايكيــو  دمل-۳
ينگت اودفرهنگـي اوعلمـي     

  .همكاريو پراخول
 په افغانـستان كـې دبهرنيـو      

  موزيمونو دنندارتون دايرول
  :شپاسمه ماده

د موزيم لرونكې بهرن فرهنگـي      
سسې ؤاوعلمي دولتي اوانگې م   

، فرهنـگ   وكوالى شي د اطالعات   
اوتوريزم وزارت په موافقې ، اوند      

آثار اوشيان پـه     فرهنگي   –تاريخي  
  .افغانستان كې نندارې ته كېدي

پــه ســرحد كــې دتــاريخي 
  آثاروفهرستول اوعكاسي كول

  :اوولسمه ماده
 فرهنگي آثار   –هغه بهرني تاريخي    

اوشــيان چــې دننــدارې لپــاره 
دافغانستان دننه واردېي،په گمركي 

ــدار  ــرحدكې دننـ تونونو سـ
 دايرولودكميې لخـوا فهرسـت    

رست نقلونه  دفه  او اوعكاسي كېي 
دهغو له تـصويرونو سـره      ) كاپ(

ــط و توســعه -٣  تحکــیم رواب
همکاری های فرهنگی و علمـی      

  .میان ملت ها
تدویرنمایشگاه مـوزیم هـای     

  :خارجی درافغانستان
  :مادۀ شانزدهم

ی مؤسسات فرهنگی و علمی دولت    
و خصوصی خارجی دارای موزیم     
می تواننـد بـه موافقـه وزارت        
اطالعات ،فرهنگ وتوریزم آثار و     

فرهنگی مربوط را   -اشیای تاریخی   
  .در افغانستان به نمایش بگذارند

فهرست وعکاسی آثار تاریخی    
  :در سرحد

  :مادۀ هفدهم 
 فرهنگـی   -آثار واشیای تاریخی    

خارجی که جهت نمایش به داخل      
 وارد میگردد، در سرحد     افغانستان

گمرکی از جانب کمیتـه تـدویر       
نمایشگاه ها فهرست و عکاسـی      
ــت  ــای فهرس ــده،کاپی ه  گردی
ــصاویر آن در    ــا ت ــراه ب  هم
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ــگ  ــاتو ، فرهن ــاى داطالع يو
اوتوريزم اوبهرنيو چارو په وزارتونو     

  .كې ساتل كېي
  نكي ته دعوايدو وركهودايرو

  :اتلسمه ماده
په هېواد كې دننـه دبهرنيـو       ) ۱(

فرهنگي آثارو اوشـيانو دننـدارې      
عوايدوپه سـلوكې   ) خالصو(دنگه  

 آثار ورپورې   شل هغه هېواد ته چې    
خودا چې  ،اه لري، وركول كېي     

ــورت    ــه ص ــل ول موافق  ب
  .ومومي

 فرهنگـي   –دبهرني تاريخي   ) ۲(
آثارو اوشيانو دنندارتون دايروونكي    
په افغانستان كې دننه دننـدارتون      
 دلگتونو دتمويلولـو مـسؤول     

  .دي
هغه فرهنگي آثار او شيان چې      ) ۳(

 نوكېدننـه ننـدارتونو   په  دهېواد  
رې لپاره مؤقتـاً واردېـي،      دنندا

دگمركي محصول له وركې خه     
  .معاف دي

 وزارت های اطالعات ، فرهنـگ      
ــه    ــور خارج ــوریزم و ام  و ت

  .حفظ میشود
  پرداخت عواید به تدویرکننده

  :مادۀ هجدهم
بیست فیصد عوایـد خـالص     ) ١(

و اشـیای فرهنگـی     نمایش آثار   
خارجی در داخـل کـشور بـه        
کشوریکه آثاربه آن تعلـق دارد،      

مگراینکه طـور   ،  پرداخته میشود   
 دیگــری موافقــه صــورت   

  .گیرد
ــشگاه ) ٢( ــدگان نمای  تدویرکنن

 فرهنگـی   -آثار و اشیای تاریخی     
خارجی مسوول تمویل مـصارف     
نمایشگاه در داخـل افغانـستان      

  .میباشند
نگـی کـه    آثار و اشیای فره   ) ٣(

بمنظور نمایش در نمایشگاه هـای      
ــاً وارد    ــشور موقت ــل ک  داخ
میگردد، از تادیه محصول گمرکی     

  .معاف میباشد
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  پنم فصل
  وروستني حكمونه

  دلېد مصؤونيت
  :نولسمه ماده

نكي مكلف  ودنندارتون دايرو ) ۱(
 فرهنگي آثار اوشيان    –دي تاريخي   

دنندارې اى ته په مـصؤن ول       
ولېدوي اودنندارې له پايته رسېدو     

اومصؤن وروسته هغه بېرته په اصلي 
اى تــه ــول دهغــو ومبنــي 

  .ولېدوي
كه چېرې دلېد، نندارې يابېرتـه      
دگرولو په وخت كـې شـيانو       
اوآثارو ته زيان ورسېي يـاورك      

نكي دهغـو دبيمـې ،      وشي، دايرو 
ــو  ــان دجبرانول ــو اودزي ترميمول

  .مسؤول دي
فقره كې د   ) ۱(ددې مادې په  ) ۲(

درج شويو آثارو اوشـيانو دبيـې       
 ن دافغاني ، دنندارتوآكل ،) قيمت(

ددايروونكو اودملگـرو ملتونـو     
ــى   ــي اوفرهنگ ــي ،علم دتعليم

  فصل پنجم
  احکام نهایی

  ونیت انتقال ؤمص
  :مادۀ نزدهم

تدویر کننـدگان نمایـشگاه     ) ١(
ــیای   ــار واش ــد آث ــف ان  مکل

 فرهنگی را بـه محـل       –تاریخی  
نمایش طور مصؤن انتقال نموده و      

عد از ختم نمایش آنرا مجدداً طور       ب
اصلی ومصئون به محل اولـی آن       

  .انتقال نمایند
ــایش   ــین انتقال،نم ــاه ح  هرگ
ــیاء   ــه اش ــدن ب ــا بازگردانی  ی
 وآثـار صـدمه وارد یـا مفقــود    
 شود ، تدویر کننـدگان مـسوول       
 بیمه ، ترمیم و جبـران خـساره        

  .آن میباشند
تعیین قیمت آثـار و اشـیای       ) ٢(

 ایــن مــاده ) ١(منــدرج فقــره 
توسط هیات مـشترک افغـانی ،       
ــشگاه  ــدگان نمایـ  تدویرکننـ
ــی   ــی ،علم ــسه تعلیم  و مؤس
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  دگـهيئت  ) يونـسكو (مؤسسې
ــي    ــل كې ــطه اك ــه واس  پ

  .اوتثبيتېي
  دنندارتون عوايد

  :شلمه ماده
فرهنگي -دافغانستان دتاريخي ) ۱(

ــانون د دري  ــارو دســاتنې دق آث
اجزاوو ) ۲ او ۱(پنوسمې مادې په  

ــې  ــويو درج د ك ــو موزش يمون
دنندارتونونو د دايرولوخه الس ته     
راغلي عوايد د دولت د وارداتو په       

  .حساب بانك ته تحويلېي
ددغې مقررې په وارلـسمه     ) ۲(

ماده كې درج دفرهنگـي آثـارو       
اوشيانودنندارې خه الس ته راغلي 
عوايــد دننــدارتون د دايرولــو ، 
 دفرهنگــي ،علمــي چــارو   

ــو  ودې د  ــوزيم دتجهيزول اودم
تونو دتمويل پـه منظـور ،       دلگ 
ــه ــارونو  پ ــو معي  لگــول نيوال
  .كېي

  

 و فرهنگـــی ملـــل متحـــد 
ــسکو( ــین) یون ــت  تعی  وتثبی

  .میگردد
  :عواید نمایشگاه 

  :مادۀ بیستم
ــدویر )١( ــله از ت ــد حاص عوای

 نمایــشگاه هــای مــوزیم هــای 
 مــاده ) ٢ و١ (ىمنــدرج اجــزا

آثـار  پنجاه وسوم قـانون حفـظ       
فرهنگی افغانـستان بـه     -تاریخی  

حساب وارادات دولـت تحویـل      
  .بانک میگردد

 عوایــد حاصــله از نمــایش  )٢(
 آثار و اشیای فرهنگـی منـدرج       
ــرره  ــن مق ــاردهم ای ــاده چه  م
بمنظور تمویل مـصارف تـدویر      
 نمایــشگاه ، رشــد امـــور   
ــز   ــی وتجهی ــی ،علم   فرهنگ

ــای   ــه معیارهـ ــوزیم بـ  مـ
ــصرف  ــی بمـ ــین المللـ  بـ

  .میرسد
  



   جريدهيرسم
١٧

له بهرني هېواد سره دنندارتون     
  د دايرولو دقراردادمحتوي

  :يوويشتمه ماده 
 له افغانـستان خـه بهـرد      ) ۱(

نندارتون د دايرولو دقرارداد مـتن      
ددغې مقررې په اتمې اودولـسمې      

لـه  مادوكې د درج شويو حكمونو      
  .ره ترتيبېيسپه پام كې نيولو

كې د  فقره  ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(
درج شوى قرارداد دننـدارتون د      
ــيس   ــې د رئ ــو دكمي دايرول
اودنندارتون د دايرولو دمتـصدي     
دواكمن استازي په واسطه دهېواد     

په دوه  ژبو  په يوه رسمي اوانگليسي     
نقلونو كې ترتيبېي اودواه نقلونه     
  .ديوشان حقوقي اعتبار لرونكي دي

  خپرېدل اونافذېدل
  :دوه ويشتمه ماده

 له نېې خه   تصويب   ددغه مقرره   
نافذه او په رسمي جريـدې كـې        

  .خپرېي

محتوی قرارداد تدویر نمایشگاه 
  با کشور خارجی 
  :مادۀ بیست ویکم

ــدویر   ) ١( ــرارداد ت ــتن ق  م
نمایــشگاه درخــارج افغانــستان 
 بارعایت احکـام منـدرج مـواد       
 هشتم و دوازدهـم ایـن مقـرره        

  .ترتیب میگردد
این ) ١(قرارداد مندرج فقره    ) ٢(

ماده از طرف رئیس کمیته تـدویر       
اصـالحیت  نمایشگاه ونماینـده ب   

متصدی تدویر نمایشگاه به یکی از      
لسان هـای رسـمی کـشور و        
انگلیسی در دونقل ترتیب گردیده     
ــار   ــل دارای اعتب ــردو نق  وه

  .یکسان حقوقی میباشد
  انفاذنشر و 

  :دوممادۀ بیست و
 تــصویب تــاريخ ایـن مقــرره از 

نافذ و درجریـدۀ رسـمی نـشر        
  .میگردد

  



 








