دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیۍ وزارت
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رسمی جریده

شماره شانزدهم  – ۰۳-عقرب ۳۰۳۰

نمبر مسلسل ۵۰۳

 – ۳قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان .
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فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل

۳۰۳۰/۳/۳۱

در باره منظوری قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شوورای انالببوج جمهووری
دموکراتیک افغانستان بمنظور تحکیم قانونیت در بخش احصائیه بتاسج از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسج
جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید :
 – ۱قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان در چهار فصل و ( )۷۲ماده ،منظور است.

AC
KU

 – ۷شووورای وزیووران جمهوووری دموکراتیووک افغانسووتان اسووناد قووانونج موجوووده را در ایوون مووورد بوور طبووق قووانون احصووائیه
جمهوری دموکراتیک افغانستان هماهنگ سازد.

ببرک کارمل

صدر هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

قانٌن احصائیو جميٌری دمٌکراتیک افغانستان
فصل اًل
احکام عمٌمی

ماده اًل :
ایي لاًْى بوٌظْر تٌظین فؼالیت ُاا اصاااویْ

ر هوِاْر

ا ارٍ هزتااش اصااااییَ ا ّسار ُااا ا ا ارا ّ هْو ااا

هْتزاتیاغ افتاً اظاى ّواایح ّ هایصیت ُاا اصاااویْ
ّلظ ا ا واااسهاى ُااا اهظواااػ ا ښااارّال ُااا ا اازتت ُااا

هخظلطا خاْه ّ اتباع تشْر ّضغ گردیده است.
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ماده دوم :

بمنظور ایجاد یک سیسوتم واحود میموج و بوت احصوائیوی و جیووگیری از تکورار ممول  ،توامین هوم هنگوج و انسوجام  ،کییوه
فعالیووت هووای احصووائیوی در جمهوووری دموکراتیووک افغانسووتان براصوول مرکزی وت مسووتالر بوووده و از طووره اداره مرکووزی
احصائیه رهبری میگردد.
ماده سوم :

ارقام و معیومات احصوائیوی در صوورتج رسومج شومرده میشوود کوه بوه مالاصود احصوائیوی  ،تحالیالوات میموج ،فعالیوت هوای
پبنگذاری و رهبری اقتصاد میج از طره اد اره مرکزی احصائیه تایید یا نشر شده باشد.
ماده چهارم :

وزارت هوا  ،ادارات  ،موسسوات دولتوج  ،سوازمانهای اجتموامج  ،اواروالج هوا  ،شورکت هوای مخوتیط و خصوصوج و اتبووا
کشور نمیتوانند بدون تائید و موافاله اداره مرکزی احصائیه به نشر ارقام و معیومات احصائیوی بپردازند.
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فصل دوم
وظایف و صالحیت های اداره مرکزی احصائیه
ماده پنجم :
ا ارٍ هزتش اصااویَ ه ّْل تؼییي تؼزیفا ّ اهطیصا ا تثبیات رّ

ّ اًششاام ه اظوز وی اظن اصاااویْ

ر تشاْر

بْ ٍ هشلح بَ اهزا وز وار ُا ا وزّ ُا اصااویْ ا هوغ آّر تٌظازّل ا تااحی ،ا تااٌیح ا تحلیات س تف ایز ا
ًشز ّ تْسیغ ه ظوز ارلام ّ اصااویَ ُا هِن ّ هْر ًیاس وشظْر ُا هخظلح الظاا

ا اهظواػ ّ فزٌُگ میباشد.

ماده ششم :
( ) ۳اداره مرکزی احصائیه مسوولیت مو ق و معتبر بودن ارقام و احصائیه های نشر شده را به مهده دارد.
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( ) ۷اداره مرکزی احصائیه به منظور دریافت صحت و قابییت امتبار احصائیه ها ،صبحیت دارد که دفاتر بوت اولیوه فعالیوت هوای
شعبات وزارت ها  ،ادارات  ،موسسات  ،شرکت های مختیط و خصوصوج و سوازمانهای اجتموامج را در دوره هوای معوین کنتورول و
ارزیابج نماید.

ماده هفتم :

( )۱اداره مرکزی احصائیه رهنمایج طرح و ترتیب دفاتر اجرای بت اولیه فعالیت های مختیوه اقتصواد میوج  ،اجتموامج و
فرهنگج را در وزارت ها  ،ادارات و موسسات دولتوج  ،سوازمانهای اجتموامج  ،شورکت هوای مخوتیط و خصوصوج و اتبوا
کشور تامین نموده فورمه های بت احصائیوی را ت بیت و توزیع مج نماید.

( ) ۷اداره مرکزی احصائیه یکجا با وزارت مالیه فورموه هوای بوت محاسوباتج را بورای وزارت هوا  ،ادارات  ،موسسوات و
سازمان های اجتمامج  ،شرکت های مختیط و خصوصج طرح و توزیع میکند.
ماده هشتم :

اداره مرک وزی احصووائیه طوورق میمووج جمووع وری احص وائیه وقووایع حیوواتج را طوورح  ،ت بیووت و کنتوورول نموووده بااسووت اده از
معیومات وزارت امور داخیه و سایر ارگانهای مربوط در زمینه بت احصاییه وقایع حیاتج مانند تعداد تولد  ،فوت  ،طبق،
ازدواج و مهاجرت در مورد رشد ساالنه ن وس کشور وسایر مسایل دموگرافیکج سنجش های الزم را اجراء میدارد.
ماده نهم :
اداره مرکزی احصائیه اجرای خدمات و رهنمایج طورق میموج اسوت اده از وسوایل تخنیکوج کمپیووتری را بمنظوور سونجش و
محاسبه فعالیت های احصائیوی محاسباتج و پبن گذاری در جمهوری دموکراتیک افغانستان بطوور متمرکوز توامین و تنظویم
مینماید.
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ماده دهم :
( )۱اداره مرکزی احصائیه خودمات کمپیووتری را بورای وزارت هوا  ،ادارات  ،موسسوات دولتوج  ،سوازمانهای اجتموامج ،
ااروالج ها و شرکت های مختیط و خصوصج باساس قرار داد های جداگانه انجام میدهد.
( )۷تورید و صدرو دستگاه کمپیوتر و میحالات ن بدون استیذان قبیج اداره مرکزی احصائیه مجاز نیست .
ماده یازدهم :
داره مرکزی احصائیه موظه است پروگرام و پبن ممییاتج سر شوماری هوا  ،سوروی هوا و سوایر فعالیتهوای احصوائیوی را
در اوقات معینوه بوه اطوب ارگانهوای ذیعبقوه رسوانیده و نظور اسوت اده کننودگان از ارقوام را در موورد توامین رورورت هوای
احصائیوی نها مطالبه نماید.
ماده دوازدهم :
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( )۱ارقام و معیومات احصاییوی مشخص ان رادی  ،خانواری و موسساتج که در نتیجه سرشماری ها  ،سروی ها و سوایر
فعالیووت هووای احصووائیوی جمووع وری میشووود محوورم بوووده از چنووین ارقووام صووره جهووت معیومووات احصووائیوی اسووت اده شووده
ومطالب ممومج ن نشر میشود.

( ) ۷کارمندان اداره مرکزی احصائیه نمیتوانند ارقامج را که در پرسش نامه ها و فورمه ها بصوورت گوزار ش ابتودایج از
منابع اولج بت و جمع وری گردیده به طور ان رادی افشاء نمایند مگر باستیذان منبع مربوطه.
ماده سیزدهم :

بمنظور تنظیم و اجورای اموور سور شوماری هوا و سوروی هوای مکمول احصوائیوی باسواس پیشونهاد اداره مرکوزی احصوائیه ،
کمیته وسویع انسوجام مشوتمل از امروای باصوبحیت ارگانهوای دولتوج و سوازمان هوای اجتموامج از طوره شوورای وزیوران
تعیین میگردد.
ماده چاردهم :
بمنظور انجام سر شماری ها و سروی هوای مکمول و سوایر فعالیوت هوای احصوائیوی بوادر نظور داشوت رورورت و تناسوب
حجم کار  ،اداره مرکزی احصائیه ادارات و شعبات دیگر را در مرکوز ،والیوات ،ولسووالیها ومحوبت طوور موقوت تشوکیل
نموده میتوند.
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فصل سوم
صالحیت ها و مکلفیت های وزارت ها  ،و ادارات و موسسات
ماده پانزدهم :
( )۱وزارتها  ،ادارات  ،موسسات دولتج  ،سازمانهای اجتمامج ،اار والج ها  ،شرکتهای مختیط و خصوصوج خوانوار هوا
و سایر اشوخاص مکیوه انود معیوموات احصوائیوی موورد نیواز اداره مرکوزی احصوائیه را در وقوت وزموان معینوه مطوابق بوه
فورمه های معیاری بطور مو ق ارائه بدارند.
( )۷ارقام و معیوماتیکه از طریق موسسات و ادارات ارائه میشود باید بصورت دقیق با دفاتر بت اولیوه در شوعبات مربووط
مطابالت داشته باشد .
( )۳وزارتها  ،ادارات و موسسات مکیه اند هریک از تصودی هوا و شوعبات مربووط را بوا دفواتر بوت اولیوه و فورموه هوای
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گذارشدهج محاسباتج و احصائیوی مجهز نمایند.
ماده شانزدهم :

مرین وزارتها  ،ادارات  ،موسسات دولتج  ،سازمانهای اجتمامج ااروالیها  ،شرکتهای مخوتیط و خصوصوج از چگوونگج
ورع محاسبات بصوورت مونظم و درج مسیسول معیوموات احصوائیوی در دفواتر بوت اولیوه و اموور سوازماندهج و ارائیوه بوه
موقع ارقام مو ق باداره مرکزی احصائیه مسوولیت دارند.
ماده هفدهم :

وزارتها  ،ادارات و موسسات دولتج  ،سازمانهای اجتمامج  ،ااروالیها  ،شرکت های مختیط و خصوصوج بوه تناسوب حجوم
کارو نیاز مندی خود بموافاله اداره مرکزی احصوائیه در تشوکیل خوویش شوعبات احصواییه را بوه منظوور تهیوه و ارائوه ارقوام
احصاییوی تاسیس نمایند.
ماده هجدهم :
وزارتها  ،ادارات و موسسات دولتج و سازمانهای اجتمامج  ،ااروالج ها  ،شرکت های مختیط و خصوصج مکیه انود در
وقووت اجوورای سوور شووماری هووا و سووروی هووای احصوواییوی وسووایل  ،تجهیووزات و سووایر نیوواز منوودیهای الزم فعالیووت هووای
احصاییوی را برای مدت معین طور رایگان مطابق پروتوکول جداگانه در اختیار اداره مرکزی احصائیه بگذارند.
ماده نزدهم :
( ) ۱شعبات احصائیوی ادارات و موسسات صبحیت دارند سرویهای اختصاصج احصائیوی مورد نیاز در سوکتور مربووط
را بعد از موافاله اداره مرکزی احصائیه انجام دهند.
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( )۷نتایج فعالیت های اختصاصج احصاییوی را قبل از نشر به اداره مرکزی احصاییه ارسال و استیذان نشور را در زمینوه
حاصل نمایند.
ماده بیستم :
( )۱وزارت امور داخیه صبحیت دارد تا از طریق شعبات مربوطه به سطح هر واحد اداری کشوری  ،تولدات  ،و فیات ،
ازدواج  ،طبق و مهاجرت مردم را بت کنند و سند رسمج نرا به مستحالین توزیع نمایود و مکیوه اسوت نتوایج بوت شوده را
در فورمه معیاری درمعیاد معینه به اداره مرکزی احصاییه ب رستد.
( )۷ستره محکمه در باره ازدواج و طبق و وزارت صحت مامه  ،شاروالج ها و سایر اشخاص در باره وفیوات و تولودات
ذریعه فورمه های مرتبه به وزارت امور داخیه در معیاد معینه راپور ارائه کنند.
ماده بیست و یکم :

AC
KU

وزارتها  .ادارات و موسسات دولتج  ،سازمان های اجتمامج شاروالج ها و شورکتهای مخوتیط و خصوصوج موظوه انود در
فعالیت های احصائیوی خود طرزالعمل ها فورمه ها  ،تعری ات  ،اصطبحات معیار هوا و روش هوای را کوه اداره مرکوزی
احصاییه به این منظور طرح و تعیین نموده بکار برند.

فصل چهارم

احکام نهایی

ماده بیست و دوم :

( )۱سور شووماری و سوروی هووای مکموول احصوائیوی در کشووور بووه اسواس تصوومیم حکومووت جمهووری دموکراتیووک افغانسووتان
صورت مج گیرد  ،اجرای سروی های نمونوی و تحالیالات احصاییوی از صبحیت اداره مرکزی احصاییه میباشد.
( )۷اداره مرکزی احصائیه به ارتباط مورومات سر شماری و سروی هوای مکمول احصوائیوی در کشوور پیشونهاد الزم را
بشورای وزیران ارائه داشته وظایه مشخص وزارتها  ،ادارات و موسسات دولتج و سازمانهای اجتموامج  ،اواروالج هوا ،
شرکت های مختیط و خصوصج را در انجام فعالیت های متذکره تعیین میدارد.
ماده بیست و سوم :
لست ها  ،پرسشنامه ها  ،جداول و فورمه هوای احصوائیوی مربووط سور شوماری  ،سوروی و سوایر فعالیوت هوای احصواییوی
بعداز حصول نتایج نهایج بنابر تشخیص اداره مرکزی احصاییه ح ظ یا محوشده میتواند.
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ماده بیست ً چارم :
بااا ر ًظااز ا اات هشااشی

ااْرا تااار باازا تزاهٌااماى هْوااح ر واازّ ُااا ا وز ااوار ُااا ا وااایز فؼالیاات ُااا

اصااییْ ّ خمها توپیْتز ضویوَ هؼا

هطابك بَ هؼیار ُا هؼیٌَ تَ ر همزرٍ تٌظین هیشْ ًیش پز اخظَ هیشْ س

ماده بیست ً پنجم :
ا ارٍ هزتش اصااویَ ارا ووبْل خاص بْ ٍ ّ ر تلیَ ًشزیَ ُا ا اّراق ّ اوٌا هطبْع آى ا ارٍ هٌؼشس هیگز س
ماده بیست ً ششم :
بوٌظْر تطبیك بِظز اصشام ایي لاًْى همزرا ّضغ هیگز س
ماده بیست ً ىفتم :

هیشْ س
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ایي لاًْى بؼم اس ًشز ر هزیمٍ روو ًافذ هیگاز ّ باا اًفاا آى لااًْى صاااییَ هٌظشازٍ هاْسا واال  ۰۶۳۱هلتا پٌما اظَ
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