دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها

تاریخ نشر )۵۱(:قوس سال  ۵۹۳۱هـ .ش نمبر مسلسل)۵۷۲۱(:

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها
شماره)۵۰۹(:
تاریخ۵۹۳۱/۱/۷۹
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،تعدیل و ایزاد در مواد دوم ،هفتم ،نهم ،شانزدهم ،هجدهم
و بیست و سوم قانون جمعیتت هتا را ته بته استاب مشتوبه شتمار ( )۵۷۲مترر  ۶۹۹۱/۶/۵۱هیئتت مختتط مجطستین
شورای مطی فیشطه گردید است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:

جریدۀ رسمی نشر گردد
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این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همرا با فیشطه هیئت مختتط مجطستین شتورای مطتی و متتن تعتدیل و ایتزاد متتذ ر  ،در

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصله
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در مورد تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها
شماره)۷۲۱(:
تاریخ۵۹۳۱/۴/۷۱
به تأسی از حکم مادۀ شدم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستتان ،هیئتت مختتط مجطستین شتورای مطتی بته تر یت
پنج ،پنج نف ر از اعضای هر جرگه تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت هتا را در جطسته روز دوشتنبه مترر
 ۶۹۹۱/۶/۵۱فیشطه نمود.
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رئیس هیئت مختلط
مسعوده کروخی

معاون هیئت مختلط
شفیقه نوروزخیل

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها
مادۀ اول:
الف -جزء  ۶مادۀ دوم قانون جمعیت ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شمار ( )۶۶۶۶سال  ۶۹۹۵به متن ذیل تعدیل گردد:
 -۶جمعیتت  :تشتکل اجتمتاعی ،ریتر سیاستی و ریتر انتفتاعی اشتخا

ححیحتی و حکمتی شتامل انجمتن ،اتحادیته ،شتوری،

مجمع ،بنیاد ،سازمان و نهاد به شمول اتحاد آنهتا از قبیتل فدراستیون و نفدراستیون متی باشتد ته بترای حشتول محاشتد
حرفوی ،شنفی و تخششی به حیث شخ

حکمی ایجاد می گردد.

 متون ذیل به حیث اجزای  ۶۱ ،۹ ،۸ ،۷و  ۶۶مادۀ دوم قانون مذ ور ،ایزاد می گردد: -۷سازمان :اجتماع داو طبانه اشخا

ححیحی است ه برای محاشد مشروع ،حرفوی ،عطمی ،ادبتی تخششتی و امتور

خیریه ایجاد می گردد.
 -۸بنیاد :اجتماع داو طبانه اشخا
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می گردد.

ححیحی است ه برای حشول محاشد عطمی ،ادبی ،تخششتی و امتور خیریته ایجتاد

 -۹نهاد :عبارت از جمعیت هایی ه بتر مبنتای قتانون و اشتکال معتین فعالیتت هتای اجتمتاعی ،ایجتاد شتد و در سراستر
جامعه عمومیت دارند.

 -۶۱فدراسیون :اتحاد داو طبانه تشکیالت اجتماعی مندرج جزء  ۶این ماد است.

 -۶۶نفدراسیون :اتحاد داو طبانه فدارسیون ها است ه برای حشول محاشد مشترک ،ایجاد می گردد.
ج -متن مادۀ هفتم قانون مذ ور به حیث فحرۀ ( )۶و فحرۀ ( )۵در آن به متن ذیل ایزاد گردد:

( )۵انجمن ها ،اتحادیه ها ،شوراها ،مجمع ها ،بنیاد ها ،سازمان ها و نهادهای ه به هدف فعالیت های عطمی ایجاد متی
گردند در شورتی تأسیب شد می توانند ه مرسسان آنها حداقل دارای سند تحشیطی لیسانب باشند.
د -متن مادۀ نهم قانون مذ ور به حیث فحرۀ ( )۶و فحرۀ ( )۵در آن به متن ذیل ایزاد گردد:
( )۵جمعیت های دارای اهداف و فعالیت های مشابه می تواننتد ،فدراستیون هتا و نفدراستیون هتا را م تابم احکتام ایتن
قانون ایجاد نمایند.
هـ  -متون ذیل به حیث فحر های ( ۶و  )۲مادۀ شانزدهم قانون مذ ور ایزاد گردد:
( )۶دارایی منحول و ریر منحول جمعیت بنام آن ثبت می گردد.
( )۲وزارت ها و ادارات دولتی نمی توانند اموال منحول و ریر منحول دولتی را به جمعیت ها انتحال دهند.
و -مادۀ هجدهم قانون مذ ور به متن ذیل تعدیل گردد:
1

( )۶جمعیتت هتا مکطتف انتد ،در اخیتر هتتر ستال متالی گتزارا فعالیتت هتا ،دارایتتی هتای منحتول و ریتر منحتول ،عوایتتد و
مشارف خویا را به وزارت عدلیه ارایه نمایند.
()۵هرگا جمعیت م ابم حکم مندرج فحرۀ ( )۶این ماد گزارا فعالیت خویا را بعد از ختم سال مالی در خالل مدت
شا ما به وزارت عدلیه ارایه نه نماید ،نام جمعیت از دفتر ثبت ،حذف و جوازنامه آن لغو می گردد.
ز -متن ذیل به حیث فحرۀ ( )۹در مادۀ بیست و سوم قانون مذ ور ایزاد گردد:
()۹هرگا در جریان نظارت ،م ابم حکم مندرج فحترۀ ( )۶ایتن متاد تشتخی
قوانین نافذ و اساسنامه مربو بود یا دفتر آن دارای مکان مشخ

گتردد ته فعالیتت جمعیتت مغتایر احکتام

نه می باشد ،ادارۀ انسجام ،نام جمعیت را از دفتتر

ثبت ،حذف و جوازنامه آن را لغو می نماید.
مادۀ دوم:
این تعدیل و ایزاد از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر می گردد.
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