د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

قانون توریزم

شماره (( ۳۱ ))۸سرطان ۱۳۵۸

نمبر مسلسل

(())۴۳۱

عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (( ))۱۶۸۵در جلسه تاریخی  ۱۳۵۸/۳/۲۰با مالحظ ًه ورقه عرض شماره (( ))۵۶۶مورخ
 ۱۳۵۸/۳/۲وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود :
((قانون توریزم به داخل شانزده ماده که مهردار االنشاء رسیده منظور است در زمینه فرمان تقنینی گرفته شود
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری حظوور ریویس شوورای انقالبوی جمهووری دموکراتیو

)).

افاانسوتان رسویده و بوه

فرمان تقنینی شماره (( ))۲۲۹۲مورخه  ۱۳۵۸/۳/۲۴رییس شورای انقالبی تایید و به حکومت ابالغ گردیوده بشوما اعوال و
توام هذا ی

کاپی از قانون مذکور ارسال میگردد تا در جریده رسمی نشر گردد .

حفیظ هللا امین لومړی وزیر
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قانون توریزم
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این قانون بر اساس ماده یازدهم خعوع اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتی

افاانستان و بمنظور تنظویم و انکشواف

توریزم در کشور وضع گردیده است .
ماده دوم :
اصعالحات آتی در این قانون معانی ذیل را دارد :
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 -۱سیاح  :شخصی که از کشور غیر از کشوری که در آن زیست میکند بازدیود نمایود مشوروع براینکوه در آنجوا بوظی وه ای
که در مقابل آن پرداخت مشخص صورت میگیرد مشاول نشود .این بازدید بمقصد ت ریح  ،اسوتراحت  ،رخصوتی  ،معالجوه
 ،تحقیوو ، ،تتبووع  ،سووپورت  ،تجووارت و دیوودن اقووارب بوووده شووامل هیووات هووای اعزامووی و جلسووات نیووز میباشوود و حووداقل )۲۴
ساعت اقامت را احتوا مینماید .
 -۲تاسیسات تورستی
 -۳اقامتگاه سیاح :
 -۱هوتل
 -۲مهمانخانه

 :اقامتگاه  ،رستورانت  ،بار ،چایخانه  ،اداره تنظیم کننده سیر و س ر سیاحان .

 -۳کلپ
 -۴ویال
 -۵مراکز ت ریحی
 -۶کمپنگ
 -۷کار واننگ
 -۴مراکز تفریحی  :تاسیساتی که سیاح را در ی

منعقه تورستی

1

جا میدهد و وسایل ت ریح را نیز برایش تهیه میدارد .

 -۵کمپنگ  :منعقه ای که برای برپا کردن خیمه و توقف واسعۀ نقلیه سیاح تعیین میگردد .
 -۶کار واننگ  :واسعه نقلیه ای که دارای تسهیالت اعاشه و اباته سیاح باشد .
 -۷منوواع ،تورسووتی

 :منوواعقی کووه دارای زیبووایی هووایی عبیعووی  ،آبووار فرهنگووی  ،آبوودات توواریخی  ،تاسیسووات تورسووتی

،

نمایشگاه های ملی و بین المللی  ،پارک های ملی و سایر جاهاییکه از عورف موسسوه تووریزم یوا دیگور ارگانهوای حکوومتی
تعیین میشود .

بحیث مناع ،تورستی
 -۸فعالیت های تورستی
 -۹خدمات تورستی

 :فعالیت های که توسعه و انکشاف صنعت توریزم را در کشور تامین نماید .

 :خدماتی که تاسیسات تورستی

برای سیاح انجام میدهد .

 -۱۰سازمان  :سازمان توریزم افاانستان .
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فصل دوم

توریزم افغانستان

ماده سوم :

ریاست گرزندوی به حیث تصدی انت اعی دولتی بنام سازمان توریزم افاانسوتان)) در چوکوات وزارت ترانسوپورت معواب،
اساسنامه مربوع فعالیت مینماید .
ماده چهارم :

اساسنامه سازمان معاب ،احکام قانون تصدی های دولتی و این قانون تنظیم میگردد .
ماده پنجم :

سازمان دارای وظایف و صالحیت های آتی است :
 -۱تنظیم تمام فعالیت های مربوع به سیاحت در جمهوری دموکراتی
 -۲مراقبت از منواع ،تورسوتی

و خودمات تاسیسوات تورسوتی

افاانستان .

و اتخواذ تودابیر بوه همکواری مقاموات مربوعوه علیوه اعموال

تخریب کننده صنعت توریزم در کشور .
 -۳تبلیاات به مقصد جلب سیاحان در داخل و خوار کشوور و بوه ایون منظوور تهیوه کتوب رهنموایی بروشوورها  ،پوسوترها ،
عکس ها  ،سالید ها  ،پوست کارتها  ،نقشه ها  ،فلم ها  ،مجالت و انوا اعالنات اخباری  ،رادیویی و تلویزیونی .
 -۴تربیه پرسونل فنی و مسلکی مورد نیاز توریزم متناسب بانکشاف روز افزون این صنعت در کشور .
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 -۵بر قراری توامیت با موسسات بوین المللوی و ملوی تووریزم کشوور هوای دوسوت و اشوتراک در مجوامع بوین المللوی و سوایر
نمایشگاه های توریزم به تجویز حکومت .
 -۶اعمار تاسیسات تورستی

در ساحات باستانی به موافقه مراجع مربوعه .

 -۷ترتیب و تعبی ،پالنهای انکشافی توریزم در چوکات پالنهای انکشافی دولت .
 -۸ترتیب پروگرام شکار حیوانات  ،عیور  ،و آبزیان برای سیاحان و بهره بورداری از آن بوه منظوور تقویوه موالی کشوور و
انکشاف مزید توریزم به موافقه وزارت زراعت و اصالحات ارضی .
 -۹ترتیب و نشر احصاییه های توریزم .
 -۱۰سایر وظایف و صالحیت های که در اساسنامه توضیح میگردد .
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فصل سوم

تاسیسات تورستیک

ماده ششم :

گراننودگان اقامتگوواه  ،بووار رسووتورانت و چای خانووه سوویاحان مکلووف انود در مقابوول پرداخووت مبلایکووه بووه اسوواس درجووه از عوورف
سازمان تعیین میگردد جواز فعالیت اخذ نمایند .
ماده هفتم :

تنها اقامتگاه ببت شده در سازمان ح ،پذیرفتن سیاح را دارد  ،این حکم در مورد تشری ات مهمانان دولتی قابل تعبی ،نیست
متخلف از حکم این ماده به جریمه نقدی پنجصد افاانی فی شب اقامت هر سیاح مکلف میگردد .

هرگاه جریمه متذکره متجاوز از سه هزار افاانی شود متخلف معاب ،احکام قانون تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد .
ماده هشتم :
تاسیسات تورستی

از لحاظ داشتن معیار هوای ملوی و بوین المللوی و فوراهم آوری تسوهیالت الزم در هور دو سوال از عورف

سازمان درجه بندی میشود .پذیرفتن سیاح توسع رستورانت ها  ،بارها و چایخانه های خار ازین درجه بندی مانع ندارد .
ماده نهم :
تاسیسات تورستی

در مقابل پرداخت ح ،الببت در سازمان ببت میشود .

ح ،الببت پرداخته شده پس از صدور جواز فعالیت اعاده نمی شود .
3

ماده دهم :
توسع سازمان تنظیم میگردد .هر نوو فعالیوت ماوایر حکوم

پالن ساختمانی  ،موقعیت و پروگرام فعالیت تاسیسات تورستی
این ماده الی حصول منظوری متوقف میگردد .
ماده یازدهم :
تاسیسات تورستی

حین است خدام پرسونل فنی و مسلکی خویش ح ،اولیت را به شخصوی میدهود کوه از رشوته هوای مربووع

توریزم سند فراغت مورد تایید سازمان را داشته باشد .

فصل چهارم
احکام متفرقه
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ماده دوازدهم :

سازمان یگانه موسسه مسوول در کشور است که وظایف نمایندگی مسافرتی تورستی
ماده سیزدهم :

ویزه سیاحت به استبنای اجرای مناس
سازمان تقاضا میشود .
ماده چهاردهم :

را به عهده دارد .

موذهبی بورای اتبوا داخلوی و تمدیود ویوزه سویاحت بورای سویاحان خوارجی از عورف

مقدار اسعار موورد نیواز روزانوه سویاح افاوانی بورای سویاحت در خوار از کشوور بوه پیشونهاد سوازمان و منظووری حکوموت
تعیین میگردد .

هیات های اعزامی رسمی و سیاحت بمنظور اجرای مناس

مذهبی و تداوی ازین حکم مستبنی است .

ماده پانزدهم :
حداقل اسعار که سیاح باید حین ورود به کشور با خود داشته باشد به پیشنهاد سازمان و منظوری حکومت تعیین میگردد .
ماده شانزدهم :
این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد .
بان اذ این قانون  ،قانون سیاحت نافذه سال  ۱۳۵۴با مقررات مربوع آن ملای است.
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