د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﯥ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده

ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر (۱۰) :ﻣﯾزان ﺳﺎل  ۱۳۹۹ھـ .ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۳۸۶) :

ﻓرﻣﺎن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﻣورد ﺗوﺷﯾﺢ ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس
ﺷﻣﺎره(۷۹) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۹/٦/۱۳ :
ﻣﺎدۀ اول:
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟزء  ۱٦ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﺎده ھﻔﺗﺎد و ﻧﮭم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در
ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۱۹ﻣؤرخ  ۱۳۹۹/٦/۱۳ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ ﺟﻣﮭوری

ﻣﺎدۀ دوم:
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اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ داﺧل ) (٥ﻣﺎده ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯽ دارم.

وزﯾر ﻋدﻟﯾﮫ و وزﯾر دوﻟت در اﻣور ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣؤظف اﻧد ،اﯾن ﻓرﻣﺎن و ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال
ﻧﻔوس را در ﺧﻼل ) (۳۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠﺳﮥ ﺷورای ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ آن ﺷورا ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎدۀ ﺳوم:

اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﮥ ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون
ﻣذﮐور در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﻧﺷر ﮔردد.

ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻣﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﻣورد
طرح ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس
ﺷﻣﺎره(۱۹) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۹/٦/۱۳ :
ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ھﻔﺗﺎد و ﻧﮭم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺟﻠﺳﮥ ﻣؤرخ ۱۳۹۹/٦/۱۳
ﺧوﯾش طرح ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس را ﺑﮫ داﺧل ) (٥ﻣﺎده ﺑﮫ ﺣﯾث ﻓرﻣﺎن ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﺗﺻوﯾب
ﻧﻣود.
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ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد در ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس
ﻣﺎدۀ اول:
ﺟزء  ۲ﻣﺎدۀ ﺳوم ،ﺟزء  ٤ﻓﻘرۀ ) (۱و ﻓﻘرۀ ) (۲ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم ،ﻓﻘرۀ ) (۱ﻣﺎدۀ ﻧﮭم و ﻣواد دھم و ﺳﯽ و ﺳوم ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال
ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره ) (۱۱٥٤ﻣؤرخ  ۱۳۹۳/۹/۲٥ذﯾﻼً ﺗﻌدﯾل ﮔردد:
اﺻطﻼﺣﺎت
 -۱ﻣﺎدۀ ﺳوم:
اﺻطﻼﺣﺎت آﺗﯽ در اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﻔﺎھﯾم ذﯾل را اﻓﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد:
 -۲ھوﯾت :ﺷﮭرت ﻣﮑﻣل ﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺎم ،ﺗﺧﻠص ،ﻧﺎم ﭘدر ،ﻧﺎم ﻣﺎدر ،ﻧﺎم ﭘدر ﮐﻼن ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ

وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ
 -۲ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
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روز ،ﻣﺎه و ﺳﺎل ،ﻣﺣل ﺗوﻟد ،ﺳﮑوﻧت اﺻﻠﯽ و ﺳﮑوﻧت ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

) (۱ادارۀ ﻣﻠﯽ اﺣﺻﺎﯾﮥ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘﻖ اھداف ﻣﻧدرج اﯾن ﻗﺎﻧون ،دارای وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد:

 -٤اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﺑﮫ وزارت ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻋﻧداﻟﻣطﺎﻟﺑﮫ و ﺑﮫ ادارات ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ
اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون.

) (۲ادارۀ ﻣﻠﯽ اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﺑوط ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ را طرح و ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗوزﯾﻊ ﺗذﮐره ﺗﺎﺑﻌﯾت
 -۳ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:
) (۱ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس و ﺗﺛﺑﯾت ھوﯾت اﺗﺑﺎع ﮐﺷور طور ذﯾل ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔردد:
 -۱اﻟﯽ اﮐﻣﺎل ﺳن ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑدون ﻋﮑس و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾوﻣﺗرﯾﮏ از ﮐﺎرت ﭘوﻟﯽ ﮐﺎرﺑوﻧﯾت.
 -۲از ﺳن ھﻔت ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻟﯽ اﮐﻣﺎل ﺳن ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﮑس و ﺑدون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾوﻣﺗرﯾﮏ از ﮐﺎرت ﭘوﻟﯽ ﮐﺎرﺑوﻧﯾت.
 -۳از ﺳن دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﮑس و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾوﻣﺗرﯾﮏ از ﮐﺎرت ﭘوﻟﯽ ﮐﺎرﺑوﻧﯾت.

 -٤از ﺳن ھﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺟدﯾد ﻋﮑس و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾوﻣﺗرﯾﮏ از ﮐﺎرت ﭘوﻟﯽ ﮐﺎرﺑوﻧﯾت.
ﺗﺟدﯾد ﺗذﮐره
 -٤ﻣﺎدۀ دھم:
ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت در ﺣﺎﻻت ذﯾل ﺗﺟدﯾد ﻣﯽ ﮔردد:
 -۱اﮐﻣﺎل ﺳن ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ.
 -۲اﮐﻣﺎل ﺳن ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﯽ.
 -۳اﮐﻣﺎل ﺳن ھﻔده ﺳﺎﻟﮕﯽ.
 -٤در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﮭرۀ ظﺎھری ﺷﺧص ﺑﻌد از اﮐﻣﺎل ﺳن ھﻔده ﺳﺎﻟﮕﯽ طوری ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮑس ﺛﺑت ﺷدۀ ﻗﺑﻠﯽ در

ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
 -٥ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺳوم:
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ﻣرﮐز ﻣﻌﻠوﻣﺎت )دﯾﺗﺎﺑﯾس( ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس و ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت دﺳت داﺷﺗﮫ ﻣﻐﺎﯾرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

) (۱وزارت ھﺎ و ادارات دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،طور ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﺿرورت را از ﻣراﺟﻊ ﺛﺑت اﺣوال
ﻧﻔوس ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

) (۲ادارات ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،طور ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗرﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣورد ﺿرورت را ﺑﻌد از ﻣواﻓﻘﮫ دارﻧدۀ ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت
از ﻣراﺟﻊ ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

) (۳ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧدرج ﻓﻘره ھﺎی ) ۱و  (۲اﯾن ﻣﺎده و طرز اراﺋﮫ آن در طرزاﻟﻌﻣﻠﯽ ﮐﮫ از طرف ادارۀ
اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔردد ،ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎدۀ دوم:
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم و اﺟزای ۱و ۲ﻓﻘرۀ ) (۱و ﻓﻘرۀ ) (۲ﻣﺎدۀ ﺷﺷم ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره )(۱۲۸۳
ﻣؤرخ  ۱۳۹٦/۱۲/۲ﻣﺟددا ً ﺑﮫ ﻣﺗون ذﯾل ﺗﻌدﯾل ﮔردد:
ﻣرﺟﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧﻧده
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
ادارۀ ﻣﻠﯽ اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرﺟﻊ ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس در ﺳطﺢ ﮐﺷور ﺑوده و ﻣﺳؤول ﺗطﺑﯾﻖ اﺣﮑﺎم اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ

ﺑﺎﺷد.
ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
) (۱ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺣﺎوی ﻣﺣﺗوﯾﺎت ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 -۱ﻧﺷﺎن ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در وﺳط روی ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺗﺣت آن ﺷﻣﺎرۀ ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺗﺣرﯾر ﮔردﯾده اﺳت و ﺑﮫ
طرف راﺳت آن ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻋﺑﺎرات )د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻣﮭورﯾت ،د اﺣﺻﺎﺋﯾﯽ او ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻣﻠﯽ اداره او د ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺗذﮐره(
و ﺑﮫ طرف ﭼپ آن ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻋﺑﺎرات )ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ادارۀ ﻣﻠﯽ اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت( ﺗﺣرﯾر
ﮔردﯾده اﺳت.
 -۲ﺑﮫ طرف راﺳت ﺗذﮐرۀ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی رﺳﻣﯽ ﮐﺷور ﻋﺑﺎرات ذﯾل ﺗﺣرﯾر ﮔردﯾده اﺳت:

 د ﭘﻼر ﻧوم /ﻧﺎم ﭘدر د ﻣور ﻧوم /ﻧﺎم ﻣﺎدر د ﻧﯾﮑﮫ ﻧوم /ﻧﺎم ﭘدر ﮐﻼن -د زﯾږﯾدو ﻧﯾټﮫ  /ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
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 -ﻧوم /ﻧﺎم "ﺗﺧﻠص"

) (۲ﻧﺎم ﻣﺎدر ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺷﺧص در ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗذﮐره ﺗﺎﺑﻌﯾت درج ﻧﻣﯽ ﮔردد.

ﺗذﮐره ھﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻧﻔﺎذ اﯾن ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد ﺑدون درج ﻧﺎم ﻣﺎدر ﺗوزﯾﻊ ﮔردﯾده اﺳت ،ﺑﺎ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣرﺑوط دارای
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﻣوﻧﮥ ﺗذﮐره ﺗﺎﺑﻌﯾت ،در ﺿﻣﯾﻣﻣﮥ ﺷﻣﺎره ) (۱اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
 -۱در ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم و ﻓﻘرۀ ) (۲ﻣﺎدۀ ﺳﯽ و ﺷﺷم ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره ) (۱۱٥٤ﻣؤرخ
 ۱۳۹۳/۹/۲٥ﺷورای وزﯾران ﺑﮫ ﮐﺎﺑﯾﻧﮥ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌدﯾل ﮔردد.
 -۲ﻣﺎدۀ دوم ﺗﻌدﯾل ﺑرﺧﯽ از ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎر ) (۱۲۸۳ﻣؤرخ  ۱۳۹٦/۱۲/۲ﻣﺟددا ً
ﺑﮫ ﻣﺗن ذﯾل ﺗﻌدﯾل ﮔردد:

 در ﻋﻧوان ﻓﺻل دوم ،ﺟزء  ۱ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم ،ﻓﻘرۀ ) (۱ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم ،ﻓﻘرۀ ) (۳ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳﺗم و ﻓﻘره ھﺎی )٤،۳و (٦ﻣﺎدۀ ﺑﯾﺳت و ﯾﮑمﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره ) (۱۱٥٤ﻣؤرخ  ۱۳۹۳/۹/۲٥ادارۀ ﻣرﮐزی ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﺑﮫ
ادارۀ ﻣﻠﯽ اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 در ﻣواد ﺳﯽ و ﯾﮑم ،ﺳﯽ و ﺷﺷم ،ﺳﯽ و ھﻔﺗم و ﺳﯽ و ھﺷﺗم ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره) (۱۱٥٤ﻣؤرخ  ۱۳۹۳/۹/۲٥ادارۀ ﻣرﮐزی ﺛﺑت و اﺣوال ﻧﻔوس ﺑﮫ ادارۀ ﻣﻠﯽ اﺣﺻﺎﺋﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
در ﺿﻣﯾﻣﮥ ﺷﻣﺎره دوم ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﻧﺗﺷرۀ ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﺷﻣﺎره ) (۱۱٥٤ﻣؤرخ  ۱۳۹۳/۹/۲٥ﻣﺗن ذﯾل ﺑﮫ ﺣﯾث
ﺟزء  ۷اﯾزاد و اﺟزای ﺑﻌدی ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮔردد.
 -۷ﻧﺎم ﻣﺎدر.

AC
KU

ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:

اﯾن ﺗﻌدﯾل و اﯾزاد از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ و در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﻧﺷر ﮔردد.

ﺿﻣﯾﻣﮥ ﺷﻣﺎره )(۱
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