د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

ممررۀ تأسیس و ثبت جمعیت ها

تاریخ نشــــر )۵۲( :جوزا ســـال  ۳۱۳۱هـــ.ش
نمبر مسـلسـل)۳۳۱۱( :

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد انفاذ ممررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها
شماره)۳۳( :
تاریخ۳۱۳۱/۱/۳۳ :
مادۀ اول:
ممررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها را که در جلسۀ مؤرخ  ۹۳۱۳/۳/۹۱شورای وزیران جمهوری اسالمی
افغانستان به داخل ( )۳فصل و ( )۹۱ماده تصویب گردیده است ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:
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این مصوبه همراه با ممرره ،از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
ممررۀ طرر تأسیس و ثبت جمعیت ها
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

مبنی۳................................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۳..............................................................................

مادۀ سوم:

نظارت۳..............................................................................

مادۀ چهارم:

تنظیم امور مربوط به ثبت۳........................................................

مادۀ پنجم:

نام اختصاری۵......................................................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

طرز ثبت جمعیت

مادۀ ششم:

طرز ارایۀ درخواست و اسناد۵....................................................

مادۀ هفتم:

شرایط مؤسسان۵..................................................................

مادۀ هشتم:

بررسی درخواست۱................................................................

مادۀ نهم:

صدور جواز نامۀ فعالیت۱........................................................

مادۀ دهم:

رد اسناد۴...........................................................................

مادۀ یازدهم:

حك مراجعه به محکمه۴...........................................................

فصل سوم
احکام نهایی
مادۀ دوازدهم:

مطالبۀ معلومات۴..................................................................

مادۀ سیزدهم:

اطالع از اخذ کمک های مالی۲....................................................

مادۀ چهاردهم:

تعدیل اساسنامه۲...................................................................

مادۀ پانزدهم:

فعالیت جمعیت تحت نام جدید۲....................................................

مادۀ شانزدهم:

حذف نام جمعیت۲..................................................................

مادۀ هفدهم:

منع ریاست در سایر جمعیت ها۶..................................................

مادۀ هجدهم:

تاریخ انفاذ۶.........................................................................
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ممررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این ممرره به تأسی از حکم مندرج فمرۀ ( )۲مادۀ سیزدهم لانون جمعیت ها وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این ممرره عبارت است از :

 -۹تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها.

 -۲بررسی اسناد مربوط به ثبت و صدور جواز نامۀ فعالیت جمعیت ها.
 -۳تأمین شفافیت در فعالیت جمعیت ها.
نظارت
مادۀ سوم:

وزارت عدلیه فعالیت جمعیت ها را از نظر مطابمت آنها با احکام لانون جمعیت ها ،این ممرره و اساسنامۀ جمعیت
مربوط در سطح کشور نظارت می نماید.
تنظیم امور مربوط به ثبت
مادۀ چهارم:
ادارۀ انسجام ،بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی درخواست تأسیس و اساسنامۀ جمعیت را از نظر مطابمت آن
با احکام لانون اساسی افغانستان ،لانون جمعیت ها و احکام این ممرره بررسی و امور مربوط به ثبت و صدور جواز
نامۀ فعالیت آن را تنظیم می نماید.

1

نام اختصاری
مادۀ پنجم:
ادارۀ انسجام ،بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی منبعد در این ممرره بنام ادارۀ انسجام یاد می گردد.

فصل دوم
طرز ثبت جمعیت
طرز ارائه درخواست و اسناد
مادۀ ششم:
( )۹متماضی ،درخواست خویش را همراه با اساسنامۀ جمعیت به وزارت عدلیه ارائه می نماید.
( )۲درخواست مندرج فمره ( )۹این ماده توسط مؤسسان که کمتر از ده نفر نباشند امضاء می گردد.
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( ) ۳متماضی مکلف است ،شهرت مؤسسان ،هیئت مدیره و مسئولین امور مالی جمعیت را طور دلیك در جداول
جداگانه درج و همراه با نمل تذکره ها تابعیت آنها و نشان جمعیت را توام با تشریح آن به ادارۀ انسجام ارائه نماید،
نمونۀ جداول به ضمیمه می باشد.
شرایط مؤسسان
مادۀ هفتم:

( )۹مؤسسان جمعیت دارای شرایط ذیل می باشند:
 -۹داشتن تابعیت افغانستان.
 -۲اکمال سن ( )۹۱سالگی.
 -۳عدم محکومیت به جنایت.

 -۴عدم محرومیت از حموق مدنی به حکم محکمۀ ذیصالح.
( )۲ادارۀ انسجام مکلف است ،معلومات در موارد مندرج اجزای ( ۳و  )۴فمره ( )۹این ماده را از مراجع ذیربط
حاصل نماید.
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بررسی درخواست
مادۀ هشتم:
( )۹درخواست ثبت جمعیت و اساسنامۀ آن همراه با اسناد مندرج فمرۀ ( )۹مادۀ ششم این ممرره توسط ادارۀ انسجام
مورد بررسی لرار می گیرد.
( )۲ادارۀ انسجام با رعایت احکام این ممرره از تاریخ ارائه درخواست ،در مورد لبول یا رد آن در خالل مدت ()۹۱
روز تصمیم اتخاذ می نماید.
صدور جواز نامۀ فعالیت
مادۀ نهم:
( )۹ادارۀ انسجام بعد از بررسی اسناد مندرج فمرۀ ( )۲مادۀ هشتم این ممرره ،الی مدت ( )۹۱روز جمعیت را ثبت می
نماید.
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( ) ۲ادارۀ انسجام بعد از ثبت ،به جمعیت واجد شرایط مندرج این ممرره ،جوازنامۀ فعالیت را به امضای وزیر عدلیه
در بدل مبلغ ( )۹۱۱۱۱ده هزار افغانی برای مدت سه سال صادر می نماید.

( )۳جواز نامۀ فعالیت مندرج فمرۀ ( )۲این ماده ( )۳۱روز لبل از ختم مدت اعتبار آن در بدل مبلغ ( )۱۱۱۱پنج
هزار افغانی هر سه سال بعد تجدید می گردد.

( )۴جوازنامۀ فعالیت مندرج فمرۀ ( )۳این ماده در صورتی تجدید می گردد که جمعیت احکام لانون جمعیت ها ،این
ممرره و سایر اسناد تمنینی نافذ را در جریان فعالیت خویش نمض نکرده باشد.

( )۱هر گاه جوازنامۀ فعالیت بعد از سپری شدن مدت مندرج فمرۀ ( )۳این ماده ،در خالل مدت سه ماه تجدید نشود،
جمعیت عالوه بر تأدیه مبلغ مندرج فمرۀ مذکور ،مکلف به پرداخت مبلغ ( )۲۱۱۱دو هزار و پنجصد افغانی نیز می
باشد.

( )۶هر گاه جواز نامۀ فعالیت بعد از سپری شدن مدت مندرج فمرۀ ( )۳این ماده ،در خالل مدت شش ماه تجدید نشود،
نام جمعیت از دفتر ثبت حذف می گردد.
( ) ۷هر گاه جمعیت بعد از حذف نام خویش از دفتر ثبت ،خواهان ادامۀ فعالیت گردد ،مکلف است طبك احکام لانون
جمعیت ها و این ممرره ،درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارائه نماید.
( ) ۱هر گاه جوازنامۀ فعالیت جمعیت مفمود گردد ،بعد از اعالن در یکی از رسانه های همگانی مثنای جواز نامۀ
فعالیت جمعیت در بدل مبلغ ( )۹۱۱۱۱ده هزار افغانی برای مدت بالی مانده اعطاء می گردد.
( )۱ادارۀ انسجام مبالغ تحصیل شدۀ مندرج این ماده را به حساب واردات دولت تحویل بانک می نماید.
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رد اسناد
مادۀ دهم:
( )۹ادارۀ انسجام می تواند ،اسناد ارائه شده را مبنی بر اخذ جواز فعالیت در حاالت ذیل غرض رفع نوالص رد نماید:
 -۹عدم مطابمت اهداف جمعیت با احکام لانون جمعیت ها.
 -۲عدم تناسب نام جمعیت با اهداف و وظایف آن.
 -۳مشابهت نام جمعیت با یکی از جمعیت های ثبت شده.
 -۴عدم ترتیب و خانه پری دلیك جداول منضمۀ این ممرره.
( )۲درخواست دهنده مکلف است اسناد مندرج فمره ( ) ۹این ماده را از تاریخ رد آن ،در خالل مدت ( )۹۱روز
اصالح و به ادارۀ انسجام ارائه نماید ،در غیر آن درخواست رد شده پنداشته می شود.

مادۀ یازدهم:
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حك مراجعه به محکمه

هر گاه درخواست تأسیس و ثبت جمعیت رد گردد ،ادارۀ انسجام مکلف است ،دالیل رد آن را طور کتبی به درخواست
دهنده اطالع دهد .در صورت عدم لناعت ،درخواست دهنده می تواند اعتراض خود را به محکمۀ ذیصالح تمدیم نماید.

فصل سوم

احکام نهایی

مطالبۀ معلومات
مادۀ دوازدهم:

( ) ۹ادارۀ انسجام می تواند ،به تصمیم خود یا به اساس شکایت ،معلومات آتی را در مورد جمعیت ها از مسئولین
مطالبه نماید:
 -۹منابع تمویل.
 -۲دارایی منمول و غیر منمول.
 -۳عواید و مصارف.
 -۴فعالیت های انجام شده.
 -۱طرز فعالیت مسئولین.
4

( )۲مسئولین جمعیت ها مکلف اند ،معلومات مطالبه شده را در میعاد تعیین شده طور شفاف کتبا ً به ادارۀ انسجام ارائه
نمایند.
اطالع از اخذ کمک های مالی
مادۀ سیزدهم:
( ) ۹مسئولین جمعیت ها مکلف اند ،لبل از اخذ کمک های مالی و تخنیکی مؤسسات و جمعیت های خارجی ،از
موضوع به وزارت عدلیه اطالع دهند.
( )۲مسئولین جمعیت ها مکلف اند ،از نوع و اندازۀ کمک های مندرج فمره ( )۹این ماده ،نحوۀ مصرف آن و نام
مؤسسه یا جمعیت خارجی کمک کننده را نیز به وزارت عدلیه اطالع دهند.
تعدیل اساسنامه
مادۀ چهاردهم:
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( )۹مسئولین جمعیت ها مکلف اند ،در صورت تعدیل اساسنامۀ مربوط در خالل مدت ( )۹۱روز بعد از تعدیل ،آن را
توام با یک نمل تصمیم مجمع عمومی یا سایر مراجع با صالحیت جمعیت را به ادارۀ انسجام ارائه نماید.

( )۲ادارۀ انسجام مکلف است ،تعدیل مندرج فمره ( )۹این ماده را در دفتر مربوط ثبت نماید ،مشروط براینکه مغایر
احکام لوانین و این ممرره نباشد.
فعالیت جمعیت تحت نام جدید
مادۀ پانزدهم:

( )۹هر گاه مؤسسان جمیعت ثبت شده خواهان تغییر نام یا اهداف جمعیت باشند ،مکلف اند ،بعد از تصویب مجمع
عمومی یا سایر مراجع با صالحیت جمعیت یک نمل تصویب مذکور را با اساسنامۀ جدید آن به ادارۀ انسجام ارائه
نمایند.
( ) ۲ادارۀ انسجام مطابك احکام لانون جمعیت ها و این ممرره جوازنامۀ فعالیت را تحت نام جدید در بدل مبلغ
( )۹۱۱۱۱ده هزار افغانی اعطاء می نماید.
حذف نام جمعیت
مادۀ شانزدهم:
نام جمعیت در حاالت ذیل از دفتر ثبت حذف می گردد:
 -۹در صورتی که جمعیت مطابك اساسنامۀ مربوط به اساس تصمیم مجمع عمومی یا سایر مراجع ذیصالح مربوط آن
به فعالیت خویش خاتمه دهد.
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 -۲در صورتی که فعالیت جمعیت به اساس حکم محکمۀ ذیصالح ممنوع لرار داده شده باشد.
 -۳در حالت مندرج فمره ( )۶مادۀ نهم این ممرره.
منع ریاست در سایر جمعیت ها
مادۀ هفدهم:
رئیس جمعیت نمی تواند ،در زمان تصدی وظیفه ،در سایر جمعیت ها به حیث رئیس ایفای وظیفه نماید.
تاریخ انفاذ
مادۀ هجدهم:
این ممرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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۹

۲

۳

۴

۱

۶

۷

۱

۹۱

لرار شرح فوق جدول موسسین (
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۱

) ترتیب و صحت است.
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شماره
اسم
ولد
ولدیت
وظیفه در جمعیت
عمر
نمبر تذکره
جلد

صفحه ثبت

محل صدور
درجه تحصیل
وظیفه دولتی
سابمه کار
سکونت اصلی
سکونت فعلی
ممر جمعیت
شماره تیلفون
محل امضاء
مالحظات

ضمیمه شماره ()۳
جدول شهرت مؤسسین (
)

شهرت

۹

۲

۳

۴

۱

لرار شرح فوق جدول مسئولین مالی (
) ترتیب و صحت است.
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شماره
اسم
ولد
ولدیت
وظیفه در جمعیت
عمر
نمبر تذکره
جلد

صفحه ثبت

محل صدور
درجه تحصیل
وظیفه دولتی
سابمه کار
سکونت اصلی
سکونت فعلی
ممر جمعیت
شماره تیلفون
محل امضاء
مالحظات

لرار شرح فوق جدول مسئولین مالی (
) ترتیب و صحت است.

شهرت

۹

۲

۳

۴

۱

لرار شرح فوق جدول شهرت هیئت مدیره (
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) ترتیب و صحت است.

شماره
اسم
ولد
ولدیت
وظیفه در جمعیت
عمر
نمبر تذکره
جلد

صفحه ثبت

محل صدور
درجه تحصیل
وظیفه دولتی
سابمه کار
سکونت اصلی
سکونت فعلی
ممر جمعیت
شماره تیلفون
محل امضاء
مالحظات

جدول شهرت هیئت مدیره (
)

شهرت

