دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها

AC
تاریخ نشر )۳( :حمل سال  ۸۳۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۸۳۳۳( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها
شماره)۳۶۸( :
تاریخ۸۳۳۱/۸۱/۸۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان تعدیل و ایززاد در
برخی از مواد قانون جمعیت ها را که به اساس مصزوب شزمار(  )۱۶مزرر  ۶۹۳۱/۶۱/۶۱کابینز جمهزور اسزممی
افغانستان به داخل  )۱ماد( تصویب گردید( است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مرظف اند ،این فرمان و تعدیل و ایززاد در برخزی از مزواد قزانون جمعیزت
ها را در خمل  )۹۳روز از تاریخ انعقاد نخستین جلس شورا ملی به آن شور تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همرا( با مصوب کابین جمهور اسممی افغانستان و تعدیل و ایزاد مذکور در جریدۀ
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رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها
شماره)۱۸( :
تاریخ۸۳۳۱/۸۱/۸۱ :
کابین ز جمهززور اسززممی افغانسززتان بززه تأسززی از حکززم مززادۀ هفتززاد و نهززم قززانون اساسززی افغانسززتان ،در جلس ز مززرر
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱خویش طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قزانون جمعیزت هزا را بزه داخزل  )۱مزاد( بزه حیزر فرمزان
تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت ها
مادۀ اول:
فقرۀ  )۹مادۀ سیزدهم و مواد بیست و سوم و بیسزت و ششزم قزانون جمعیزت هزا منتشزرۀ جریزدۀ رسزمی شزمار( )۶۶۶۱
مرر  ۶۹۳۱/۱/۶۳ذیمً تعدیل گردد:
مرجع ثبت
 -۸مادۀ سیزدهم:
 ) ۹جوازنامه فعالیت جمعیت ها به امضا وزیزر عدلیزه و یزا شخصزی کزه بزه و تفزوی

صزمحیت مزی نمایزد ،بزرا

مدت سه سال در برابر د( هزار افغانی صادر می گردد و بعد از سه سال قابل تجدید است.
مراقبت و نظارت
 -۱مادۀ بیست و سوم:
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 )۶ادارۀ انسجام ،بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی مکلف است از مطابقزت اجزراآت و فعالیزت هزا جمعیزت
ها با اساسنامه مربوط و قوانین نظارت نماید.

 ) ۱جمعیت ها مکلف اند در اوقات رسمی دفاتر مربزوط را بزاز ندهداشزته و شخصزی را جهزت حضزور در آن مرظزف
نمایند.

 -۳مادۀ بیست و ششم:

AC

اعتبار جوازنامه های قبلی

جمعیت هایی که بل از انفاذ این تعدیل و ایزاد ثبزت گردیزد( انزد ،جوازنامز آنهزا الزی تکمیزل مزدت باقیمانزد( اعتبزار دارد،
مدر اینکه جوازنامه ،فسخ یا لغو گردد.
مادۀ دوم:

تعدیل مزادۀ هجزدهم قزانون جمعیزت هزا منتشزرۀ جریزدۀ رسزمی شزمار(  )۶۱۱۱مزرر  ۶۹۳۱/۳/۶۱مجزدداً بزه مزتن ذیزل
تعدیل گردد:
ارائه گزارش
مادۀ هجدهم:
 ) ۶جمعیت مکلف است ،در اخیر هر سال مالی گزارش فعالیت ،عواید و مصارف ،دارایی ها منقزول و ییزر منقزول
خویش را در مرکز به ادارۀ انسجام ،بررسی و ثبت جمعیت ها و احززاب سیاسزی و در وایزات بزه ریاسزت هزا عدلیزه
ارائه نماید.
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 ) ۱گزراش فعالیت شورا ها قومی بعد از تأیید مردم محل ،وکم گذر و تصدیق مراجع مربوط ،در مرکز بزه ادارۀ
انسجام ،بررسی و ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی و در وایات به ریاست ها عدلیه ارائه می گردد.
 )۹هرگا( جمعیت گزارش مندرج فقر( ها

 ۶و  )۱این ماد( را بعد از ختم سال مالی در خزمل مزدت سزه مزا( ،ارائزه

نه نماید یا در جریان نظارت مشخص گردد که فعالیت جمعیت مغایر احکام قزانون و اساسزنامه مربزوط بزود( یزا دفتزر آن
دارا مکان مشخص نمی باشد ،نام جمعیت از دفتر ثبت حذف می گردد.
 )۱جوازنامه در احزوال منزدرج فقزرۀ  )۹ایزن مزاد( بزه پیشزنهاد ریاسزت انسزجام ،بررسزی و ثبزت جمعیزت هزا و احززاب
سیاسی و منظور وزیر عدلیه لغو می گردد.
مادۀ سوم:
جزء  ۶۱در فقرۀ  )۶مادۀ دهم قزانون جمعیزت هزا و مزتن مزادۀ هفزدهم بزه حیزر فقزرۀ  )۶و فقزرۀ  )۱در آن ذیزمً ایززاد
گردد:
محتویات اساسنامه
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 -۸مادۀ دهم:

 -۶۱ذکر محدود( جغرافیایی برا فعالیت جمعیت ها دارا اهداف وسیع و عام شمول.
افتتاح حساب بانکی
 -۱مادۀ هفدهم:
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 )۱جمعیت ها خیریه مکلف به داشتن حداقل مبلغ دو میلیون افغانی در حساب بانکی مربوط می باشند.
مادۀ چهارم:

این تعدیل و ایزاد از تاریخ توشیح نافزذ و در جریزدۀ رسزمی نشزر گزردد و ایززاد فقزرۀ  )۹در مزادۀ بیسزت و سزوم قزانون
جمعیت ها منتشرۀ جریدۀ رسمی شمار(  )۶۱۱۱مرر  ۶۹۳۱/۳/۶۱ملغی می گردد.
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