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رسمیَجریده

دیارلسمهَگڼه

پرلهَپسیَنمبرَ(َ)۱۳۴

نیټهََ:دوشنبهَدََ۳۱۳۴کالَدوږیَمیاشتیَ(َ)۱۳

َ-۳دَسیاحتَلانونَ
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دافغانستانَدجمهوریَدولتَرسمیَخپرونه َ
فرمانَشمارهَ(َ)۵۱۳مورخَپنجمَسنبلهَسالََ۳۱۳۴صدارتَعظمیَ َ
ښاغلیَدوکتورَعبدالمجیدَوزیرَعدلیهَ! َ
مجلس وزرا تحت فیصله شماره ( )۲۲۳۱در جلسهه تهاری

 ۲۴۳۴/۶/۴بها مححههه ورلهه هرا شهماره ( )۲۳۳۱مهور
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 ۲۴۳۴/۳/۳۲ریاست موم هوای ملک و توریزم مراتب آت را تصویب نمود :
((لانون سیاحت بدا ل بیست و دو ماده که بمهر دار االنشاء منهور
مراتههب تصههویب مجلههس هها

است)).

وزراء کههه بههه شههرر منهههور حهههور رغههیس دو ههت جمهههور اف انسههتان رسههیده و بشههماره

( )۲۶۲۶مور ه  ۲۴۳۴/۶/۳ثبت گردیده بشما اطحع داده شد تا در نشر آن به جریده رسم الدام گردد .

َ

داکترَدمحمَحسنَشرق َ

لانونَسیاحت َ
فصلَاول َ
اصطالحات َ
مادهَاولَ َ
اصطححات آت در این لانون معان ذیل را دارد :
 -۲سیاح (توریست)
به ش ص اطحق میشود که بصورت مؤلت و حد الل بیست و چار سا ت از مملکت دیدن نماید ،مشروط براینکهه درآنجها
بوهیفۀ که اید م آورد مش ول نگردد .
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دیدار سیاح ازیک مملکت رو مماصد تفریح بوده که باساس ممررات جداگانه تصنیر میگردد .
 -۳تاسیسات تورستیک :

بارت اند از تاسیسات بودوباش ،تاسیسات رستورانت لهوه انه ها ،کلپ ها ،نمایندگ ها مسافرت  ،فروشگاه هها اشهیا
انتیک و صنایع دست .
 -۴تاسیسات بود وباش :

رهایشگا هاییکه سیاحین در آنها الامت میدارند بنام تاسیسات بود وباش سیاحین یاد شده و شامل دسته ها ذیل اند :
 هوتل ها . -مراکز تفریح و سپورت .

 ویحها (ایحق ها) َ -۴نمایندگ مسافرت :
نمایندگ مسافرت اش اص حمیم و یا حکم اند که دمات مربوط به سیر و سفر ،رهایش سیاحین را تماما و یها لسهما در
ممابل کمیشن انجام میدهند .
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 -۳مناطك تورستیک :
منهاطك تورسههتیک بهارت از مواهههع انهد کههه از طهرر ریاسههت گرزنهدو و یهها دیگهر ارگانههها دو ته بمنهههور انکشههار
سیاحت تعیین شده باشند .
 -۶فعا یت ها تورستیک :
بارت از فعا یت ها است که وابسته به بهبود و انکشار سیاحت در کشور باشد.
 -۷رهنمای سیاحین :
اش اص حمیم اند که مطابك به ممررات ریاست گرزندو سیاحین را در مناطك م تلر کشور رهنمای کنند .

فصلَدوم َ

مادَدومَ َ
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صالحیتَریاستَگرزندوی َ

ریاست گرزندو یک ارگان حکومت بوده و صححیت ها ذیل را دارا است :

 -۲ریاست گرزندو مکلر است برا تنهیم و انکشار توریزم وایح وهع و ممررات پیشنهاد کند .

 -۳ریاست گرزندو مکلر است با همکار ارگانها دیگر دو ت از مناطك تورستیک کشور مرالبت نماید .

 -۴ریاست گرزندو پس از اجازه ممامات صا حه با مؤسسات بین ا ملل و مل توریزم کشور هها دوسهت توامیهت داشهته
در اجتما ات بین ا ملل توریزم میتواند اشتراک کند .

 -۴ریاست گرزندو میتواند نهر به صوابدید دو ت با همکار مؤسسهات دیگهر دو ته نماینهدگ هها

هود را در دا هل و

ارج اف انستان تاسیس کند .
 -۳ریاست گرزندو میتواند پحنها انکشاف طویل ا مهدت و لصهیرا مدت تهوریزم را در چوکهات پحنهها انکشهاف دو هت
ترتیب نموده ،بعد از منهور ممامات صححیتدار محل تطبیك لرار دهد .
 -۶ریاست گرزندو در مورد انکشار توریزم در ساحات که الزم داند ،پیشنهادات به حکومت اراغه م نماید .
 -۷ریاست گرزندو پروگرامها شکار حیوانات و طیور را بعد از ا ذ منههور ممامهات ذیصهحح در ممابهل لیمهت معهین
برا سیاحین ترتیب و تنهیم م نماید .
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 -۲ریاسههت گرزنههدو سههیاحین را کههه در حههین سههیاحت در دا ههل مملکههت میههر مطلههوب ثابههت شههود بههه لههوا امنیته کشههور
معرف نماید .
 -۹ریاست گرزندو مکلر است از فعا یت ها تاسیسهات تورسهتیک طبهك ممهررات مرالبهت نمهوده از مله کهه بهه ههرر
صنعت توریزم در کشور تمام میشود جلوگیر کند .
 -۲۱ریاسهت گرزنهدو صههححیت دارد لیمهت هدمات تورسههتیک را بها درنهههر داشهت فعا یهت انکشههاف و جلهب تههوریزم در
کشور مطابك به ممررات تعیین نماید .
 -۲۲ریاست گرزندو میتوانهد بعهداز موافمهه وزارت اطح هات و کلتهور درسهاحات باسهتان کشهور بهه تاسیسهات تورسهتیک
الدام کند .

فصلَسوم َ
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مادهَسومَ َ

برا جلب سیاحین از طریك ذیل استفاده میگردد :

 -۲تبلی ات در ارج و دا ل بشمول تهیه کتب رهنمای  ،بروشورها ،پوستر ها ،کسها ،فلم ها و انواع ا حنات ا بهار ،
رادیوی و تلویزیون طبك ممررات موهو ه .

 -۳لبول هویت مؤسسات بین ا ملل توریزم بعداز منهور ممامات صا حه .
 -۴توزیع نشرات به سیاحین .

 -۴ریاست گرزندو میتواند در پروگرام ها تبلی
را فراهم سازد .
پروگرامها تبلی

ساالنه ویش سهمگیر تاسیسات تورستیک و دیگر مؤسسات کشور

بعداز منهور ممامات ذیصحح لابل نشر است .

َ
َ
َ
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فصلَچهارم َ
تعیینَمناطكَتورستیک َ
مادهَچارمَ َ
 -۲پروگرام بهره بردار از نگاه توریزم در مناطك تورستیک از طرر گرزندو تعیین میگردد .
 -۳پروگرام بهره بردار تورستیک در منهاطك باسهتان بها پروگهرام بههره بهردار وزارت اطح هات و کلتهور انسهجام مه
یابد.
 -۴محل ونمشه تاسیسات تورستیک چه دو ته باشهد یها صوصه از طهرر ریاسهت گرزنهدو منههور و اجهازه ا مهار آن
داده میشود .
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فصلَپنجم َ

تاسیساتَبودَوباش َ

مادهَپنجمَ َ

دایر کنندگان تاسیسات بود و باش سیاحت مکلفند جواز تدویر را در ممابل پردا ت حك االجازه از گرزندو به ترتیب ذیهل
ا ذ کنند :

ا ر– حك االجازه تدویر مطابك به ممررات ریاست گرزندو در ماه اول هر سال شمس تادیه میشود.
حك االجازه متناسب بدرجه تاسیسات بود وباش تعیین میگردد .

ب– دایر کنندگان تاسیسات بود وباش که در هرر سال به فعا یت میپردازند ،از پردا ت حك االجازه در همان سال شمس
معار میباشد  .این معافیت صرر برا یکبار در مورد تاسیسات مذکور لابل تطبیك است .
مادهَششمَ َ
تاسیسات بود وباش سیاحین از حاه داشتن معیار ها مش ص و فراهم آور تسهیحت الزم طبك ممررات در هر دو سهال
توسط گرزندو درجه بند میگردد .
مادهَهفتمَ َ
تاسیسات بود وباش سیاحین بعداز موافمت رسم ریاست گرزندو مطابك به ممررات ثبت م گردد .
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مادهَهشتمَ َ
هرگاه دایر کنندگان تاسیسات بود وباش سیاحین بعداز ثبت ،معیار شرایط تصنیر ود را ت ییر دهند جواز تدویر بر اسهاس
معیار و شرایط موجود ا طا میشود.
حك ا ثبت جدید بدو شکل آت اجرا میگردد :
ا ر ــ درصورت بلند بردن معیار حك ا ثبت اهاف ا ذ میگردد .
ب – درصورت پاغین آوردن معیار تفاوت حك ا ثبت ا اده نمیگردد .
مادهَنهمَ َ
پحن تاسیسات بود وباش سیاحین که از طرر اش اص صوص تدویر میگردد ،باسهاس موافمهت ریاسهت گرزنهدو طهرح
و مطابك به احکام ممررات ثبت میگردد .

AC
KU

مادهَدهمَ َ

شرایط حفه ا صح تاسیسات بود وباش سهیاحین مطهابك ممهررات دوایهر ذیعحلهه از طریهك ریاسهت گرزنهدو بهه همکهار
مراجع مربوط مرالبت میگردد .
مادهَیازدهمَ َ

 -۲تاسیسات بود وباش که از طرر گرزندو مجاز شنا ته نشده حك ندارند سیاحین رابپذیرد ،در میر آن منیجهرآن مسهؤل
پنداشته میشود .

 -۳اش اص حمیم و حکم که لبح به تدویرتاسیسات بود وباش پردا ته اند ،مکلفند در حل شهش مهاه از انفهاذ ایهن لهانون
فعا یت ود را به احکام این لانون موافك سازند .
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فصلَششم َ
نمایندگیَمسافرتی َ
مادهَدوازدهمَ َ
فعا یت نمایندگ مسافرت لرار ذیل است :
 -۲تهیه و تنهیم پروگرام ها مسافرت انفراد ویا دسته جمع که از طرر ریاست گرزندو منهور شده باشد .
 -۳تهیه و تنهیم پروگرام مشاهدات از شهر ها ومناطك تورستیک به معیت رهنما .
 -۴تهیه تسهیحت دمات حمل ونمل توسط وسایط نملیۀ که ازطرر ریاست گرزندو مجاز باشد .
سیاحینیکه توسط موتر ها ش ص شان وارد اف انستان م شوند از این حکم مستثن است .
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 -۴لوروغ (ریزرر) در تاسیسات بود وباشیکه جواز لانون ریاست گرزندو را بدست داشته باشد .
 -۳فروش تکت ها مسافرت در دا ل و ارج برا سیاحین .
 -۶تهیه تکت و لوروغ جا در نمایشات .
مادهَسیزدهمَ َ

نمایندگ مسافرت مکلفند سهت مکمهل سهیاحین هود را کهه توسهط آنهها بها اف انسهتان مه آینهد بها پروگهرام سهیر و سهفر شهان
بریاست گرزندو اطحع دهند .
مادهَچاردهمَ َ

نمایندگ مسافرت باساس ممررات تصنیر و ثبت میگردد .
مادهَپانزدهمَ َ

دایههر کننههد گان نماینههدگ مسههافرت مکلفنههد لبههل از آمههاز فعا یههت حههك االجههازه میعههاد بهها لیمانههده سههال اول تههدویر را مطههابك بههه
ممررات در مولع ا ذ جواز نامه بریاست گرزندو بپردازند .
حك االجازه تدویر با در نهرگرفتن درجه نمایندگ مسافرت توسط ممررات تعیین میگردد .
َ
َ
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مادهَشانزدهمَ َ
دایرکنندگان نمایندگ مسافرت هرگاه بعداز ثبت شرایط تصنیر ود را ت ییهر دهنهد جهواز تهدویر براسهاس معیهار و شهرایط
موجود ا طا میشود .
حك ا ثبت جدید بدو شکل آت اجرا میگردد :
ا ر– در صورت بلند بردن معیار حك ا ثبت اهاف ا ذ میگردد .
ب– در صورت پاغین آوردن میعار ،تفاوت حك ا ثبت ا اده نم گردد .

فصلَهفتم َ
رهنمایَسیاحین َ
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مادهَهفدهمَ َ

رهنما واجد شرایط ذیل میباشد :

 -۲تابعیت اف انستان را داشته باشد .

 -۳دارا تحصیحت بکلوریا و باالتر از آن باشد .
 -۴الح به یک سان ارج تسلط داشته باشد .

 -۴دارا ا حق حسنه بوده و محکوم به جنایت نگردیده باشد .
 -۳در مورد تاریخ ،ج رافیا مسایل التصاد و اجتما
داشته باشد .

اف انستان وارد بوده و در رشته باستان شناس اف انستان معلومات

 -۶امتحان رهنمای ریاست گرزندو را مؤفمانه سپر نموده باشد .
امتحان رهنمای توسط ریاست گرزندو به همکار پوهتنون کابل وزارت ها دا له ،اطح ات و کلتور ا ذ میگردد .
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فصلَهشتم َ
مؤیدات َ
مادهَهجدهمَ َ
دایرکنندگان تاسیسات بود وباش سیاحین و یا نمایندگ مسافرت هرگاه حهك االجهازه هها منهدرج مهواد ( ۳و )۲را نپردازنهد
حك االجازه ها مذکور با ده فیصد مجموع حك االجازه تدویر در ممابل هر ماه تا یر در هرر سه ماه لابل تحصیل است.
در میر آن ما ک تاسیسات مذکور تحت تعمیب د

لرار میگیرد .

مادهَنزدهمَ َ
هرگاه تاسیسات بود وباش سیاحین و نمایندگ مسافرت بعد از حصول موافمت ریاست گرزنهدو در هحل سهه مهاه مطهابك
مواد ( )۹( )۳و( )۲۳ثبت نشود اجازه نامه از ا تبار سالط میگردد .
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مادهَبیستمَ َ

ش ص کهه بهدون ثبهت نهام لبله بهه ا مهار یها تهدویر تاسیسهات بهود وبهاش سهیاحین یها نماینهدگ مسهافرت بپهردازد و یها مهاده
سیزدهم را مرا ات نکند ،فعا یت و متولر و تحت تعمیب د
مادهَبیستَوَیکمَ َ

لرار میگیرد .

برا تطبیك احکام مواد این لانون ممررات جداگانه وهع میگردد .
مادهَبیستَوَدومَ َ

این لانون بعد از نشر در جریده رسم نافذ است .

هرگاه مواد اساسنامه گرزندو سال  ۲۴۴۶با مواد این لانون م ایرت داشته باشد احکام این لانون معتبر است .
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