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د عمومی سر شمېرنی
اصولنامه

په افغانستان کښې

د چاپ شمیر )۱۰۰۰( :جلده
د چاپ نېټه :د  ۱۳۳۵کال د غبرگولی میاشت
د اصولنامی نیټه  ۱۳۳۴کال
د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو
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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ نفوس شماری عمومی
 -۱مقصد از نفوس شماری عمومی در مملکت تامین معلومات مثبت است که بهرای اتذهاد تهدابیر زمه در مهورد تکامه و
ترقی امور اقتصادی و اجتماعی از قبی تهی رذت و غدا و ادوی وغیهر مملکهت کمهی میکنهد بهمهین مقصهد در اانانسهتان
در هر هشت سا یکبار نفوس شماری عمومی بعم می آید.
 -۲نفوس شماری اولین بار در سا  ۱۳۳۱آغاز گردید است.
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( -۳موقههتن ن ههر به مشههک ت موجههود از قبیه جدیههد بههودن تشههکی ت وعههدط موجودیههت وسههایت زمه نفههوس شههماری تمههاط
اانانسههتان قههرار رروگههراط مرتب ه مههدیریت عمههومی اوصهها ی نفههوس و ثبههت سههج اوههوا وزارت داذل ه در ههر
صورت میگیرد.

دو سهها

 -۴مدیریت عمومی اوصا ی نفوس و ثبت سج اووا وزارت داذل قب از نفوس شماری عمهومی اوامهر زمه را جههت
تسهی ت و وسن جریان امور نفوس شماری بمقامات مربوت راجع ب نمر بندی مسهاکن آرارتمهانک کهاروان سهرای وغیهر
اعتا میدارد.

 -۵کاا اشذاص با سواد ب اجرای اوامر نا ب الوکومه ههاک وکهاط و ع قه داران راجهع به امهور نفهوس شهماری عمهومی
مجبور و مکل

است.

 -۶بمن ور اجرای و یف امور نفوس شماری عمومی عنداللزوط مکاتب موقتا ً تعتی شد میتواند مشهروت بهر اینکه ا هاا
از چهار روز نباشد.
 -۷کسانیک به دون داشهتن یهی عهدر معقهو و یفه نفهوس شهماری عمهومی را قبهو دار نشهد و یها در امهور نفهوس شهماری
عمومی منایر اوکاط و مقهررات راتهار مهی نماینهد بمبلهص سه صهد اانهانی و موهرکین که مهانع قبهولی و یفه امهور نفهوس –
شماری میشوند بمبلص رنجصد اانانی جریم نقدی موکوط میگردند.
 -۸اشذاصهیک در روز معینه نفههوس شههماری عمههومی که قههب ً دریعه رادیههوک جرایههد وغیهر وسههای تبلینیه اعه ن میگههردد
بو ههور هی ههت از دادن جههواب ذههود داری ورزیههد و یهها هههی وا ههر نمیشههوند بمبلههص دو صههد اانههانی جههزای نقههدی موکههوط
میگردند.
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 -۹اوکاط توصی جزاهای نقدی مندرجۀ قانون هدا از تر

آمرین بزرگ و یت و وکومات اعلی صادر میگردد.

 -۱۰نایب الوکوم هاک وکاط اعلی و ک ن و وکاط مولی و روسای بلدیه و ع قه دار هها و قریه داران و مهامورین ناویه
مجبور و مکل

اند ک در اثنای نفوس شماری عمومی با هی ت های نفوس شماری مساعدت و همکاری کام نمایند.

 -۱۱وکاط ک ن و وکاط مولیک ع ق داران و مامورین ناوی و قری داران بهرای اینکه تمهاط اههالی منهاتو مربوته شهان
داذ نفوس شد و اودی از قلط نماند مجبور و مکل

اند تهدابیر زمه اتذهاد نماینهد اگهر در اثهر سهه انگهاری و یها غهر

نفسی ثابت شود ک بع ی اشذاص از قلط ماند اند قری دار ای نفر یکهزار اانانی موکوط بجزای نقدی و وکهاط که ن سه
ما و وکاط مولی شش ما و ع ق داران یی سا تعتی م زمت میشوند.
 -۱۲این اصولنام از تاریخ نشر مرعی ا جراست.
 -۱۳باجرای اصولنامۀ هدا وزارت داذل مکل

است.

AC
KU

اصولنامۀ هدا را در جمل دیگر اصولنام های مملکت من ور و اجرا و انفاد آنرا امهر و اراد مهی نمها یط مورذه  ۲۰بهر
جدی  ۱۳۳۴شمسی متابو  ۲۸ما جمادی ا و  ۱۳۷۵قمری.

