
افغانستان اسالمي جمهوري ریاست فرماند
۴(محصول د قـانون  اري خدمتونو دد (

ه ضمیمه 
 د خصوصي روغتیایي مرکزونو د مقررې د

ينو موادو تعدیل او ایزاد 
  رونو او ملکي هـوايي چلنـد د هوايي

سیساتو د حق االجـرت د مقـررې   أد ت
فقرې تعدیل ) ۱(د یوولسمې مادې د 

 فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
 قانون محصول خدمات ) ٤(ضمیمۀ شماره

شهری 
عدیل و ایزاد برخی مواد مقررۀ مراکـز  ت

صحی خصوصی 
 مـاده یـازدهم مقـررۀ   ) ١(تعدیل فقرۀ

االجرت میدان های هوائی وتأسیسات حق
هوانوردی ملکی 

 --- --- -- ------------- ---- ------- ---------------------------
ش. هـ ١٣٩٣ال سـجوزا) ١٤: (اريخ نشـرت)     ١٤(دمياشتېغبروليد ش كال .هـ١٣٩٣د:نېهدو دخپری

)١١٣٦: (نمبر مسلسل)  ١١٣٦: (پرله پسې نمبر



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان مبنی بر تعیین  محترم محمدیونس قانونی به حیث معاون اول - ۱
).١(صفحه ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

١٤٢١سال ) ٧٩٤(انون محصول خدمات شهری منتشره جریده رسمی شماره ق) ٤(ضمیمه شماره - ٢
).١١_٢(صفحه ش .هـ 

مورخ ) ١٠٨٤(تعدیل وایزاد برخی مواد مقرره مراکز صحی خصوصی منتشره جریده رسمی شماره - ٣
) .١٩-١٢(صفحه ١٣٩١/ ٢١/٥

تأسیسات هوانوردی ملکی ماده یازدهم مقرره حق االجرت میدان های هوائی و) ١(تعدیل فقره - ٤
).٢١- ٢٠(صفحه 

در این شماره 
:

ې وزارتـد عدلي:از خاوندـد امتي
"دقیق"قانونمل محمدرحیم : مسئول چلوونكی

٠٧٠٠٥٨٧٤٥٧
٠٧٥٢٠٥٢٧٠٩:د دفتر تيلفون

۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸م        علنور:الـمرستي
٠٧٨٣٣٠٦٩٨٢محمد جان:مـهتمم
af.gov.moj.www:ب سايتو

افغانی) ٣٠(:قيمت اين شماره
جلد) ٣٠٠٠(:تيراژ چاپ

بهیــر:                            مطبعه 
كابلپشتونستان،عامه، چهارراهی و ارتباطوزارت عدليه، رياست نشرات: آدرس



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣

جمهوري ریاست د ميدافغانستان اسال
لومي مرستیال په توه د محترم محمد 

یونس قانوني د اکلو په اه د ملي
دتوشېح په هکله شوري دمصوبې

جمهوري ریاست اسالميدافغانستان
فرمان

)) :۶ه
۱۳۹۳/ ۱/ ۵: نېه

:لوم ماده
فغانستان د اساسي قانون دلورشپېتمې د ا

فقرې او اته شپېتمې مادې د ) ۱۶(مادې د 
لومي بند دحکم له مخـې، دافغانسـتان   

جمهوري ریاست دلومي مرستیال ياسالم
په توه دمحترم محمد یونس قانوني داکلو 

دد ملي شـوري دولسي جرې په هکله
ه مصوبه توشېح ) ۴(نېې ۱۳۹۳/ ۱/ ۵

.کوم
:وه يمه مادهد

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ دی او 
.په رسمي جریده کې دې خپور شي

حامد كرزى
رئیسدافغانستان داسالمي جمهوريت

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

در مورد توشیح مصوبۀ شورای ملی 
مبنی بر تعیین محترم محمد یونس 
قانونی به حیث معاون اول ریاست 

وری اسالمی افغانستان جمه
)٦: (شماره
٥/١/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
مادۀ شصت ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

وچهارم و بند اول مادۀ شصت وهشـتم  
) ٤(قانون اساسی افغانستان مصوبۀ شماره 

ولسی جرگه شورای ٥/١/١٣٩٣مؤرخ 
تعیین محترم محمد یونس ملی را در مورد

اسـت  قانونی به حیـث معـاون اول ری  
جمهوری اسالمی افغانستان توشیح مـی  

.دارم
:مادۀ دوم

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

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

١



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣

قانوند داري خدمتونو د محصول 
ې ضمیمې د توشېح په ) ۴(د 

هکله، د افغانستان د اسالمي 
نفرمائیسجمهوریت د ر

)) :۱۴ه 
۱۳۹۳/۲/۳: نېه 

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(ي قانون د د افغانستان د اساس

فقرې د حکم له مخې، د اري ) ۱۶(د 
خدمتونو د محصول د قانون لورمه ه 
ضمیمه چې د ملي شوري د مجلسینو د 

ېــې ن۱۳۹۲/ ۱۰/ ۳د ئــتــ هی
)۱۱۳ (ې پر بنسې پرېک، په)۱۴ (

.، توشېح کومهدمادو کې تصویب شوی
:دوه یمه ماده

دغه فرمان له ضمیمې او د ملي شوري د 
ت له پرېکې سـره  ئمجلسینو د  هی

یوای په رسمي جریده کې له خپرېـدو  
.نافذېيوروسته، 

كرزىحامد 
افغانستان داسالمي جمهوريت رئيسد

فرمان رئیس جمهوری اسالمی 
ضمیمۀ افغانستان در مورد توشیح 

قانون محصول ) ٤(شماره 
شهریتخدما

)١٤: (شماره 
٣/٢/١٣٩٣: تاریخ 

:ادۀ اولم
) ٦٤(مادۀ ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

قانون اساسی افغانستان، ضمیمۀ شماره 
چهارم قانون محصول خدمات شهری را 

مؤرخ)١١٣(که بر اساس فیصلۀ شماره 
هیئت مختلط مجلسین ١٠/١٣٩٢/۳

مـاده بـه   ) ١٤(شورای ملی به داخل 
.دارمتصویب رسیده است، توشیح می

:مادۀ دوم 
همــراه بــا ضــمیمه وایــن فرمــان

فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شـورای  
ملی بعد از نشر، در جریدۀ رسمی نافذ 

.می گردد
حامد کرزی

ئیس جمهور اسالمی افغانستانر

الف



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
ي جمهوري دولتدافغانستان اسالم

ملي شوري
نون خدمتونو د محصول دقاد اري 

لورمه ه ضمیمه 
)) :۱۱۳ه 
۱۳۹۲/۱۰/۳: نېه 

د افغانستان د اساسي قانون په سلمه ماده 
کې له درج شوي حکم سره سم، دملي 
شوري د هرې جرې له دریـو، دریـو   

  شوي خه جوواري هیئتغ د
لورمه ه خدمتونو د محصول د قانون 

ضمیمه له یو شمېرتعدیلونو او ایزاد سره 
نېې ۱۳۹۲/ ۱۰/ ۳مادوکې د ) ۱۴(ه پ

ه کې فیصله کپه غون.
  هیئت رئیسد

"رؤف"انجنیر احمدجاوید 

مرستیالهیئت  د 
"صدیقي"د فرهامحمد 

جمهوری اسالمی افغانستان دولت
شورای ملی 

قانون چهارمضمیمۀ شماره 
شهری تمحصول خدما

)١١٣: (شماره
٣/١٠/١٣٩٢:تاریخ

مندرج مادۀ صدم  قانون به تأسی ازحکم
اساسی افغانستان،هیئت مختلط مجلسین 

ملی به ترکیب سه، سه نفر شورای
ازاعضای هر جرگه ضمیمۀ شماره چهارم 

شهری را با یک قانون محصول خدمات
) ١٤(و ایزاد به داخل سلسله تعدیالت

٣/١٠/١٣٩۲سۀ مؤرخــماده درجل
.فیصله نمود

رئیس هیئت مختلط
"رؤف"جاوید انجنیر احمد

معاون هیئت مختلط
"صدیقی"محمد فرهاد 

ب



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣

) ۷۹۴(ق کال په .هـ۱۴۲۱د 
ه رسمي جریده کې خپور شوی 

د د اري خدمتونو د محصول 
ه ضمیمه) ۴(قانون 
:لوم ماده

اروال مکلفې دي، د هغو اعالنونو او 
تبلیغاتو د نصبولو له پاره چې د لوحـو،  

،د اعالنونوتختونیو اولویوکوچنیو،مند
د اوتبلیغاتي تلوېزیونونو، هوایي بالونونو

مومي او له له الرې صورتدېجیتلي لوحو
ـ  دې ضـمیمه کـې د   ه دې وروسته پ

په نامه یادېي، لـه  "اشتهاري وسایلو"
اوندو ادارو سره په تفاهم کې د جـال  
کنالرې مطابق مناسب ایونه واکي او 

.کيې ئتثبیت 
:دوه یمه ماده

د تبلیغاتو او اعالنونو هغه شرکت چـې  
عامه یا ،اوند اشتهاري وسایل د اروالیو

شخصي ملکیتونو پر سر باندې نصبوي، د
مطابق دحکمونودې ضمیمې مکلف دی د

ــول   ــه محص ــاروالیو ت  ــدو اون

قانون ) ٤(اره ضمیمۀ شم
شهری منتشرۀ تمحصول خدما

) ٧٩٤(جریدۀ رسمی شماره 
ق.هـ ١٤٢١سال 

:مادۀ اول
ها مکلف اند، جهت نصـب  شاروالی

ــق اعالنــات و تبلیغــاتی کــه ازطری
کوچـک،  اعالناتهایتخته، لوحه ها

تلویزیون های تبلیغاتی، متوسط و بزرگ،
لوحه های دیجیتلیوهای هوائیبالون

در این ضمیمهگیرد ومنبعدیصورت م
شـود، یاد مـی " وسایل اشتهاری"بنام 

محالت مناسب را در تفاهم با ادارات 
ذیربط طبق طرزالعمل جداگانه تعیین و 

.نمایندتثبیت
:مادۀ دوم

اعالنات که وسـایل  شرکت تبلیغات و
های یتاشتهاری مربوط را باالی ملک

عامه یـا شخصـی نصـب    شاروالی،
طبق احکام این ، استلفمکمی نماید،

های مربوط محصول ضمیمه به شاروالی

٢



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
.ورکي

:درېیمه ماده
، د آدابو، اخالقوبایداعالنونه او تبلیغات 

نـه  مخالف ماو عامه نظاسالمي احکامو 
.وي

:لورمه ماده
نشي لیغاتو او اعالنونو شرکت د تب) ۱(

د اوندې اروال له اجازې پرته، یکوال
اشتهاري وسایل نصب کي که ه هـم  

.په شخصي ایونوکې ويچې 
په شخصي ایونو کې د اشـتهاري  ) ۲(

فقـره  ) ۱(وسایلو نصبول ددې مادې په 
و ولپام کې نیپه له شوي حکم کې د درج

د موافقې پربنس صورت نوواخسره، د
.مومي

:پنمه ماده
د اري خدمتونو د محصول د قانون ) ۱(

ه ضمیمه کـې د درج شـوو   ) ۱(په 
اصنافو د لوحو ول، اندازه او رن ددې 

) لوم، دوه یمه او درېیمه(ضمیمې په
پام په له کې د درج شوو حکمونو وماد

یو له خوا ولو سره، د اوندو اروالکې نی

.تأدیه نماید
:مادۀ سوم 

اعالنات و تبلیغات نباید مخالف آداب،
ـ وو احکام اسالمی اخالق  م عامـه  نظ

.باشد
:چهارممادۀ 

ــات) ١( ــات و اعالن ــرکت تبلیغ ش
نمی تواند، بدون اجازۀ شاروالی مربوط، 

ولو در صب نماید وسایل اشتهاری را ن
.محالت شخصی باشد

ــتهاری در ) ٢( ــایل اش ــب وس نص
حکـم  محالت شخصی بـا رعایـت  

ایــن مــاده بــر) ١(منــدرج فقــرۀ 
ــورت   ــرفین ص ــق ط ــاس تواف اس

.گیردمی
:مادۀ پنجم

نــوع، انــدازه و رنــگ لوحــه )١(
ــمیمۀ   ــدرج ض ــناف من ــای اص ه

قـــانون محصـــول ) ١(شـــماره 
شهری با رعایت احکام مندرج خدمات

ــو ــوم(اد مــ )اول، دوم و ســ
ــاروالی  ــرف ش ــمیمه از ط ــن ض ای

٣



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
اکل کېي او د مالک په لت سـره  

.برابر او نصبېي
پرته، اروال له تثبیت شوو ایونود)۲(

ورتـه  هغو تـه و اوندیوالونو، پایو، وپه 
تبلیغاتواوهر ول اعالنونودایونو کې 

، حک کول سرېول،وندولنصبول،
.او لیکل، منع دي

:شپمه ماده
نونو شرکت مکلف د تبلیغاتو او اعال) ۱(

قانون ددی، د اري خدمتونو د محصول 
ې ضمیمې مطابق، له اونـدو  ) ۱(د 

.اروالیو خه صنفي جواز ترالسه کي
نور حقیقي او حکمـي اشـخاص   ) ۲(

د اوند اشـتهاري وسـایل  کوالی شي،
اوندې اروال د اجازې له ترالسه کولو 

دې ضمیمه کـې د درج شـوي   ه او پ
اکل شوې مـودې د  محصول او د هغې

کرایې له ورکې وروسته چې لـه درې  
په تثبیت شوو ،میاشتوخه زیات نه وي

.ایونوکې، نصب کي
فقره کـې درج  ) ۲(ددې مادې په ) ۳(

جواز اخیستلو ته اتیا نه دشوي اشخاص 

های مربـوط تعیـین و بـه مصـرف     
. گرددمالک تهیه ونصب می

حک و،چسپانیدن،تعلیقنصب،) ٢(
هرنوع اعالنات و تبلیغات در تحریر

غیراز محالت تثبیت شدۀ شاروالی، روی 
امثال آن، پایه ها، درختان ودیوار ها،
.باشدممنوع می

: م ششمادۀ 
اعالنات مکلـف  شرکت تبلیغات و)١(

قـانون  ) ١(است، طبق ضمیمۀ شماره
محصول خدمات شهری از شاروالی های 

.نمایدمربوط جواز صنفی اخذ
ــی و  ) ٢( ــخاص حقیق ــایر اش س

ــی  ــی م ــدحکم ــایل توانن ، وس
بعـــد ازاشـــتهاری مربـــوط را 

ــوط ــاروالی مرب ــازۀ ش ــب اج کس
پرداخت محصول مندرج این ضمیمه و

ــ ــه از   وکرای ــه ک ــدت معین ۀ م
در محالت تثبیت سه ماه بیشتر نباشد، 

.، نصب نمایندشده
ــرۀ ا)٣( ــدرج فق ــخاص من )٢(ش

این ماده ضـرورت بـه اخـذ جـواز     

٤



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
.لري

:اوومه ماده
د تبلیغاتو او اعالنونو شرکت مکلف دی، 

و پـه  د اوندو اشتهاري وسایلو د نصبول
منظورپه لومیو درجـه والیتونـو کـې    

)۵۰۰۰۰۰ ( ه سوه زره افغانپه پن ،
) ۴۰۰۰۰۰(دوه یمه درجه والیتونو کې 

لورسوه زره افغان او په درېیمه درجه 
درې سوه زره ) ۳۰۰۰۰۰(والیتونو کې 

 ونـدې   تد تضمین په افغانـه د او
اروال په موافقې سره په یـوه دولتـي   

.ل کيبانک کې ، تحوی
:اتمه ماده

د تبلیغاتو او اعالنونو داخلي شرکت ) ۱(
اونـدو  الو سره سم، دمکلف دی احو

د موقعیت اشتهاري وسایلو له نصبولوخه 
کال په الندې توه اونـدې  له نظره هر

:اروال ته محصول ورکي
له یوه متر لوحو او اعالنونو دتختود -۱

په لوم درجه ایونو کـې  مربع خه 
افغان ، په دوه یمه هزرپنه)۵۰۰۰(

لـور زره  ) ۴۰۰۰(درجه ایونوکې 

.ندارند
:مهفتمادۀ 

اعالنات مکلف است شرکت تبلیغات و
ه به منظورنصب وسایل اشتهاری مربوط

مبلــغ ،در والیــات درجــه اول 
در غـانی  پنج صد هزار اف) ۵٠٠۰٠٠(

) ٤٠٠٠٠٠(مبلغ ،والیات درجه دوم
چهارصد هزار افغانی و در والیات درجه 

سه صد هزار ) ٣٠٠٠٠٠(مبلغ ،سوم
را طور تضمین  در یکی از بانک افغانی 

به موافقۀ شاروالی مربـوط های دولتی 
.نمایدتحویل
:م تشهمادۀ

اعالنات شرکت داخلی تبلیغات و) ١(
اشتهاری مکلف است از نصب وسایل

وال ـحسب اح،نظر به موقعیتمربوط 
، شاروالی مربـوط ذیل بهساالنه طور

:محصول تأدیه نماید
ــ-١ ــع از ف ــای مترمرب ــه ه ، لوح

اول،در مکان درجه تخته های اعالنات 
، در مکان درجه هزارپنج ) ٥٠٠٠(مبلغ 

چهارهزار افغانی و ) ٤٠٠٠(مبلغ م،دو

٥



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
افغان او درېیمـه درجـه ـایونوکې    

.افغانهزردرې) ۳۰۰۰(
د تبلیغاتي تلوېزیونونو له یوه متر مربع -۲

خه تـر  لسو زرو ) )۱۰۰۰۰خه له 
. افغانهپنلس زر) ۱۵۰۰۰(
له یوې متر مربـع  دېجیتلي لوحو د-۳

ه لوم درجـه ـایونو کـې    پخه
ه افغان ، په دوه یمـه  زروهوا) ۷۰۰۰(

شپ زره افغان ) ۶۰۰۰(درجه ایونوکې 
)۵۰۰۰(او په درېیمه درجه ایونوکې

.افغانهزرپنه
د هوایي بالون پرمخ اعالن له یوه متر -۴

درې زرو خه تر ) ۳۰۰۰(مربع خه له 
)۵۰۰۰ (افغانیو پورېوزرهپن.
۵-دوه یمه او درېیمه درجـه  لوم ، 

جالایونه د اوندو اروالیو له خوا په 
.مقرره کې تنظیمېي

د تبلیغاتو او اعالنونو بهرنی شرکت ) ۲(
مکلف دی د اشـتهاري وسـایلو لـه    

فقره کې ) ۱(نصبولوخه، ددې مادې په 
درج شــوي محصــول دوه برابــره، د 

.اوندې اروال ته ورکي
و د محصول د قانون د اري خدمتون) ۳(

)٣٠٠٠(مبلغ وم،درمکان های درجه س
.افغانیهزارسه
ــون -٢ ــع تلویزی ــر مرب ــی مت از ف

ده هزار)١٠٠٠٠(مبلغ ،های تبلیغاتی
.افغانیپانزده هزار) ١٥٠٠٠(الی 

دردیجیتلی ازفی مترمربع لوحه های-٣
)٧٠٠٠(مبلـغ اول، مکان های درجه 

هفت هزار افغانی، در مکان های درجه 
افغانی و هزارشش ) ٦٠٠٠(مبلغ م،دو

ـ  در مکان  مبلـغ  وم،های درجـه س
.افغانیهزارپنج) ٥٠٠٠(
مربــع اعــالن رویازفــی متــر -٤

ــغ    ــوائی، مبل ــالون ه ) ٣٠٠٠(ب
.افغانیپنج هزار ) ٥٠٠٠(الی هزار سه 

ومو سم، دواولمکان های درجه -٥
توسط شاروالی های مربوط در مقـررۀ  

.جداگانه تثبیت می گردد
اعالنات شرکت خارجی تبلیغات و)٢(

ف است ازنصب وسایل اشتهاری، مکل
این ) ١(محصول مندرج فقرۀ برابردو

را به شـاروالی مربـوط، تأدیـه    ماده
.نماید

اشخاص شامل اصـناف منـدرج   )٣(

٦



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
ې ضمیمې په درج شوو اصنافو ) ۱(د 

کې شامل اشخاص مکلف دي، د هغـو  
چې اندازه یې لـه  و خهنصبوللهلوحو

درې متر مربع خه له وي، د یوه متـر  
افغان او د هر ) ۵۰۰(مربع په واندې 

ربع په واندې زر افغان، في متر میو اضا
هر کال د محصول په توـه اونـدې   

.اروال ته ورکي
کمي اشخاص مکلف دي، د هغو ح) ۴(

محصول چې د هیو اعالنونوسوداریزو 
ونو، خصوصي وونیزو او اصنافو، کورس

و د هغو په ورته لوحو سسو اؤتحصیلي م
یا اوند اعالنونه او تبلیغات کې نصبوي

په نقلیه وسایطو یا ودانیو کې سرېوي، 
) ۳او ۱(فقرې پـه  ) ۱(مادې د ددې

سلنې په اندازه، هر ) ۴۰(کې د اجزاوو
 اروال وندېه اکال د محصول په تو

. ته ورکي
:نهمه ماده

د هغو دولتي ادارو لـوحې چـې د   ) ۱(
هغوی په اونـدو ملکیتونـو بانـدې    

صبېي، د محصول د ورکـې تـابع   ن

قـانون محصـول   ) ١(ضمیمۀ شماره 
خدمات شهری مکلف اند، از نصـب  

ــه  ــای ک ــه ه ــدازۀ آن ازلوح ان
دربرابـر فـی   ،سه مترمربع کمتر باشد
ــغ   ــع مبل ــانی ) ٥٠٠(مترمرب افغ

ــافی ــع اض ــی مترمرب و در برابرهرف
به حیـث مبلغ یک هزارافغانی راساالنه

.محصول به شاروالی مربوط تأدیه نمایند
اشخاص حکمـی مکلـف انـد،   ) ٤(

را که درلوحه تجارتیعالمتمحصول 
اصناف، کـورس هـا،  ،های دکاکین

تحصیلی خصوصی ومؤسسات تعلیمی و
تبلیغـات  یا اعالنات ول آن نصب امثا

وسایط نقلیه یا ساختمان ها مربوط را در
فیصدمبالغ)٤٠(به اندازۀ ،ننداچسپمی 

ایـن  ) ١(فقرۀ ) ٣و١(مندرج اجزای 
ماده را ساالنه به حیث محصـول بـه   

.شاروالی مربوط تأدیه نمایند
:همنمادۀ 

الی لوحه های ادارات دولتی که با) ١(
ملکیت هـای مربـوط آنهـا نصـب     

تابع پرداخـت  محصـول   گردد، می

٧



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
.يدنه 
ولتي هغه اعالنونه او تبلیغات چې د د) ۲(

کمـي  او حادارو په شمول د حقیقـي 
انو ملي، مذهبي اشخاصو له خوا په

ي، کـې نصـبې  تونومناسـب نیوالواو 
ــابع  ــې تـ ــول د ورکـ د محصـ

.يدنه 
فقره کـې درج  ) ۲(ددې مادې په ) ۳(

شوي اشخاص مکلف دي، د مراسمو له 
ورـو  ه رسېدو وروسته تـر پنو پای ت

پورې، اوند نصب شـوي اعالنونـه او   
.تبلیغات راول کي

:مادهلسمه
ی شي، اندان کوالداکنیزو عهدو نوم) ۱(

اوند اعالنونه او تبلیغات د تبلیغـاتو او  
یا په هرااعالنونو د شرکتونو له الرې خپ

هغو ایونوکې چې د اروال له خـوا  
.او تثبیتېي، نصب کيکېي اکل 

فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(
دې ضمیمېشوي نوماندان مکلف دي، د

اعالنونو فقرې مطابق د ) ۱(ي مادې دماتد
محصول ۲۰٪لپاره نصبولو داو تبلیغاتو 

. باشدنمی
تبلیغاتی کـه ازطـرف   النات واع)٢(

اشخاص حقیقی وحکمی بـه شـمول   
ادارات دولتی به مناسبت های خـاص  
ملی، مذهبی و بـین المللـی نصـب    
می گردد، تـابع پرداخـت محصـول    

.نمی باشند
ــرۀ  ) ٣( ــدرج فق ــخاص من ) ٢(اش

این ماده مکلف اند، بعد ازختم مراسم 
روز، اعالنـات و تبلیغـات   الی پـنج 

نصب شـدۀ مربـوط را جمـع آوری    
.نمایند
:همدمادۀ 

کاندیدان عهـده هـای انتخـابی    ) ١(
می توانند، اعالنات وتبلیغات مربوط را

اعالنات شرکت های تبلیغات وازطریق
یا درمحالتی که از طرف شاروالی نشر 

.تعیین وتثبیت می گردد، نصب نمایند
این ماده )١(درج فقرۀ کاندیدان من) ٢(

مادۀ هشـتم  ) ١(طبق فقرۀ ،مکلف اند
این ضمیمه برای نصـب اعالنـات و   

محصول و برای جمـع  ٪٢٠تبلیغات 

٨



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
او د اعالنونو اوتبلیغاتو راولولو لپـاره   

.ورکيمحصول اروالیو ته ٪۱۰
:یوولسمه ماده

د اعالنونو او تبلیغاتو شـرکتونه او ددې  
فقره کې )۲(ضمیمې د لورمې مادې په 
شخاص کمي ادرج شوي نور حقیقي او ح

مکلف دي، اوند اشتهاري وسایل داسې 
نصب کي چې اشخاصو ته مالي او اني 

، د قـانون  لـدې ه رسېي، پرتهزیان ون
شوي زیان پـه  اول دحکمونو مطابق د 

.يدجبرانولو مکلف 
:دوولسمه ماده

د اعالنونو او تبلیغاتو شـرکتونه او ددې  
فقره کې )۲(ضمیمې د لورمې مادې په 

کمي اشخاص حقیقي او حدرج شوي نور
له الندې مواردوخه د سـرغونې پـه   

ورکـې  صورت کې، د محصول لـه  
برسېره، له احوالو سره سم د اونـدې  

:اروال له خوا هم جریمه کېي
له اکل شوې اندازې خه د لویـو  -۱

اشتهاري وسایلو د نصبولو په صـورت  
کې، د نوموو اشتهاري وسایلو د اندازې 

محصول ٪١٠آوری اعالنات و  تبلیغات
.برای شاروالی ها بپردازند

:  میازدهمادۀ 
سایر وشرکت های تبلیغات و اعالنات

اشخاص حقیقی وحکمی مندرج فقـرۀ  
چهارم این ضمیمه مکلف اند،دۀما) ٢(

طوری نصب وسایل اشتهاری مربوط را
مالی یا جانی به اشخاص نمایند که ضرر

احکـام  درغیر آن، طبق،وارد نگردد
وارده ۀقانون مکلف به جبران خسـار 

.می باشند
:دهمدوازمادۀ

شرکت هـای تبلیغـات واعالنـات و   
ــی و  ــخاص حقیقـ ــایر اشـ سـ

ــی ــرۀحکم ــدرج فق ــاد) ٢(من ۀ م
تخلف از صورتچهارم این ضمیمه در

ـ ، موارد ذیل محصـول  ۀعالوه بر تأدی
حسب احوال از طرف شاروالی مربوط 

:جریمه نیز می گردند
ــایل  -١ ــب وس ــورت نص در ص

اندازۀ تعیین شـده  اشتهاری بزرگتر از
ــایل  ــدازۀ وس ــالح ان ــرعالوه اص ب

٩



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
د اضافي هر یو متـر سېره،اصالح برپر
پنـه زره  ) ۵۰۰۰(بع په بدل کـې  مر

افغان  .
په غیر مجازو سیموکې د اشتهاري -۲

یادود وسایلو د نصبولو په صورت کې 
راولولو برسېره، د یو پراشتهاري وسایلو 

لس زره ) ۱۰۰۰۰(متر مربع په بدل کې، 
افغان .

په اوندو اشتهاري وسایلو کـې د  -۳
عامـه او ، اسالمي احکامو اخالقوآدابو، 

و لغاتو د نصبوم مخالفو اعالنونو او تبلینظ
په صورت کې، د نوموو اشتهاري وسایلو 

راولولو برسېره، د عدلي تعقیب پـه  پر
.غرض اوندو ادارو ته معرفي کول

له اکل شوي وخت خه زیـات د  -۴
اشتهاري وسایلو د نصبولو په صـورت  

په بدل کـې،  کې، د هرې اضافي ورې
)۱۰۰۰ (زر افغان.
نونو په غیر مجازو سیمو کې د اعال-۵

او ونـدولو او تبلیغاتو د نصـبولو،  
صورت کې، د هرې پاې په پهوپرېوول

.پنه سوه افغان) ۵۰۰(بدل کې 
د اروال له تثبیت شوو ـایونو  -۶

در بدل هر فی متـر  ، ذکوراشتهاری م
هزار پنج) ٥٠٠٠(، مبلغ مربع اضافی

.افغانی
درصورت نصب وسایل اشـتهاری  -٢

عالوه برجمع آوری ،درمحالت غیرمجاز
وسایل اشتهاری مذکوردر بدل فی متر 

ــغ  ــع، مبل ــزار ) ١٠٠٠٠(مرب ده ه
.                 افغانی

در صورت نصب اعالنات وتبلیغات -٣
و، احکام اسالمیمخالف آداب، اخالق

،هاری مربـوط اشتدر وسایلامهم عنظ
بر جمع آوری وسایل اشـتهاری  هعالو

ادارات ذیربط غرضمعرفی به ، مذکور
.تعقیب عدلی

درصورت نصب وسایل اشـتهاری  -٤
در بـدل هـر روز  هبیشتر ازمیعاد معین

هـزار  یـک ) ١٠٠٠(مبلـغ  ،اضافی
.افغانی

ــق و -٥ ــب، تعلی ــورت نص درص
ــپانیدن  ــات  چس ــات و تبلیغ اعالن

بــدل در محــالت غیــر مجــاز، در
.پنجصد افغانی)  ٥٠٠(ورق مبلغ هر
اعالنات و در صورت حک وتحریر-٦

١٠



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
پرته، د اعالنونو او تبلیغاتو د حک کولو 

تـه د  زیـانمن او لیکلو په صورت کې،
ه، برسيرجبرانولوپرشوي زیان ول راو
ــدل هــرد ــه ب ــغ پ ــا تبلی اعــالن ی

.افغانپنه سوه)۵۰۰(،کې
:دیارلسمه ماده

تبلیغاتي او اشتهاري اعالنونه باید د هېواد 
.په رسمي ژبو وي
:وارلسمه ماده

دغه ضمیمه په رسمي جریـده کـې د   
.خپرېدو له نېې خه نافذېي

در غیر ازمحالت تثبیت شـدۀ  تبلیغات
برجبران خسارۀ واردهعالوه،شاروالی

متضرر، در بـدل هـر اعـالن یـا    به
پنجصـــد)٥٠٠(مبلـــغ ،تبلیــغ 

.افغانی
:زدهمسیمادۀ 

یغاتی باید به لسان اعالنات اشتهاری و تبل
.های رسمی کشور باشد

:مادۀ چهاردهم
ۀاین ضمیمه از تاریخ نشـر در جریـد  

.گرددرسمی نافذ می

١١



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣

مرکزونو د مقررې روغتیایيدخصوصي
تعدیل دمادودینو

دافغانستاندهکله،پهانفاذیزاد دااو
شوريرانویوزدتیجمهوراسالمي

مصوبه
)) :۴۸ه

 :۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲هنې
:مادهمول
ـ ) ۱۰۸۴(پهېېن٢١/٥/١٣٩١د ه

خصوصيدېشوخپرهېکدهیجررسمي
ېمادېمېیدردېمقرردمرکزونويیایروغت

ېشتمیرېل،ېوارلسم،ېمجزء،دشپ)۵(د
مـاده اتمهپهاولیتعدېمادېتمېلواو
ېکمادو) ٣(پهېچزادیاېفقر) ۲(دېک
رانویوزدتیجمهوراسالميدافغانستاند
.منظوروم،یدیشوبیتصولخواشوريد

:مادهمهیدوه
اولهنافذهخهېېنلهبیتصودمصوبهدغه
رسـمي په،ېدیاویسرهزادیااولیتعد
.شيخپرهېکدهیجر

یکرزحامد
سیرئتیجمهوراسالميدافغانستاند 

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

ل و ایزاد تان درمورد انفاذ تعدیافغانس
برخی مواد مقررۀ مراکز 

صحی خصوصی 
)                                            ٤٨:(شماره 
٢٦/١٢/١٣۹٢:  تاریخ 

:مادۀ اول
مواد ششـم، مادۀ سوم،) ٥(ل جزءتعدی

چهاردهم، بیست وچهارم وچهلم و ایزاد 
در مادۀ هشتم مقـررۀ مراکـز   ) ٢(فقرۀ 
خصوصی منتشرۀ جریـدۀ رسـمی   صحی
را ٢١/٥/١٣٩١مؤرخ ) ١٠٨٤(شماره

از طـرف شـورای   هماد) ٣(که بداخل 
وزیران جمهوری اسالمی افغانسـتان بـه   

. دارمتصویب رسیده است، منظور می
:مادۀ دوم

این مصـوبه از تـاریخ تصـویب نافـذ     
جریدۀ رسمی درایزادهمراه با تعدیل وو

.نشرگردد 
حامد کرزی

س جمهوری اسالمی افغانستانرئی

الف



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣

پهې نې۱۳۹۱/۵/۲۱د 
جریده کې رسميه )۱۰۸۴(

خصوصي روغتیایي د خپرې شوې 
موادوینومقررې ددمرکزونو

تعدیل او ایزاد
:م مادهول

د خصوصي روغتیایي مرکزونو د مقررې 
جـزء، شـپمې،   ) ۵(د درېیمې مادې 

وارلسمې، لېریشتمې او لوېـتمې  
:ې په الندې ول تعدیل شيمادې د

اصطالحانې
:درېیمه ماده

:د رادیولوژ مرکز-۵
د په هغه کېهغه روغتیایي مرکز دی چې

-X)اکسری  Ray) ،سـکن يت-يس
(C- T-scan)،آی -آر-ام(MRI)،

Catheterization- Labartory(Cath-

Lab) ،رافي، اندوسکوپيالتراسوند، انژو
کاردیورافي او سي ـ جي، ایکو –ای 

تي، د غوونو داورېدو  ـتي –دوپلر، ای
د اکلو د مرکز، د سترو د نمـرې د  

برخیل و ایزاد تعدی
مواد مقررۀ مراکز صحی 
خصوصی منتشرۀ جریدۀ

)١٠٨٤(رسمی شماره 
٢١/٥/١٣٩١مؤرخ 

: مادۀ اول
مـواد ششـم،   ، مادۀ سـوم ) ٥(جزء 

، بیست و چهـارم و چهلـم   چهاردهم
مقررۀ مراکز صحی خصوصی ذیًال تعدیل 

:گردد
اصطالحات 

:مادۀ سوم
:   مرکز رادیولوژی-٥

حی است که درآن اکسـری مرکز ص
(X-Ray)ـ ی ــت–ی ـس نـسک

(C- Tscan)،آی -آر-ام(MRI)،
Catheterization Labartory(Cath-

Lab)،ــوند ــی،التراسـ انژوگرافـ
ــکوپی، ــی-ایاندوس ــی،-س ج

–تی -ایکوکاردیوگرافی و دوپلر، ای
طبـی و تی و انواع عکـس بـرداری   

١٢



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
اکلو د مرکز، د طبي عکس اخیستنې د 
ولونو او د اکسرې د تکنـالوژ پـه   
شمول د ناروغیو د تشخیص اوتـداوی  

.لپاره صورت نیسي
شرایطجوولود

:شپمه ماده
مـي  کورني اوبهرني حقیقي او حک) ۱(

یـا اشخاص کـوالی شـي، عمـومي   
شـرایطو  تر النـدې روغتون اختصاصي

:الندې جوکي
ــه د  -۱ ــا وزارت ت ــامې روغتی دع

.غوتنلیک واندې کول
.دجوازدرلودلپانې اچونېد-۲
او بانکي مـالي وجوهـو د   داتی-۳

.واندې کولسندونو
ــت د ول -۴ ــا(د  فعالی ــومي ی عم

.یادول)اختصاصي 
فقره کـې درج  ) ۱(ادې په د دې م) ۲(

لـف  شوي حقیقي اوحکمي اشخاص مک
افغان یا د ) ۱۰۰۰۰۰۰(دي، یومیلیون 

د تضمین پـه  هغې معادل د ملکیت سند
له دولتي بانکونو خه پـه  توه د هېواد

تکنالوژی اکسری به شمول مرکزتعیین 
وائی گوش، مرکز تعیین نمرۀ چشم، شن

جهت تشخیص و تداوی امراض صورت 
. می گیرد

شرایط ایجاد 
: مادۀ ششم

اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و)١(
خارجی می توانند، شفاخانۀ عمومی یـا  
اختصاصی را تحت شرایط ذیل ایجـاد  

:نمایند
ارایۀ درخواست به وزارت صحت -١

.عامه 
.گذاریسرمایهداشتن جواز -٢
اسناد وجوه مالی بانکی مورد یۀارا-٣

.نیاز
عمـومی یـا   (ذکر نوع فعالیـت  -٤

) . اختصاصی 
اشخاص حقیقی و حکمی منـدرج  ) ٢(

این ماده مکلف انـد، مبلـغ   ) ١(فقرۀ 
افغانی ) ١٠٠٠٠٠٠(لــیون ییک م

یا معادل آن سند ملکیت را طور تضمین 
دریکی از بانک های دولتـی کشـور   

١٣



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
.کې تحویل کيیوه 

د جواز د خصوصي روغتون د فعالیت )۳(
حق االمتیاز د الزمو آسانتیاوو له په پـام  

سره په الندې توـه اکـل   کې نیولو
: يکې
بسترو خه زیات )۵۰(وله پنوس-۱

ــه ــومي روغتونون ــوه زره عم ، شپس
)۶۰۰۰۰۰ (افغان.
بسترو خه زیـات  )۳۰(وېرشدله -۲

، پنـه سـوه زره   عمومي روغتونونـه 
)۵۰۰۰۰۰ (افغان.
بسترو خـه زیـات   )۲۰(شلوله-۳

ــه ــومي روغتونون ــوه زره عم ، لورس
)۴۰۰۰۰۰(افغان.
اختصاصي روغتونونه، درې سوه زره -۴
)۳۰۰۰۰۰ (افغان .
کورني اوبهرني حقیقـي اوحکمـي   )۴(

اص کـوالی شـي، کلینیـک، د    اشخ
رادیولوژ مرکز او دفزیکي تداوی مرکز 

پر درج شووفقره کې) ۱(دې مادې په د
الندې شرایطوتر الندېسربېره شرایطو

:جوکي
ونو خه په یوهکدولتي بانله د هېواد -۱

. ایندتحویل نم
ــت ) ٣( ــاز جــواز فعالی حــق االمتی

ــت   ــی بانظرداش ــفاخانۀ خصوص ش
تسهیالت الزم حسـب ذیـل تعیـین    

: می گردد
شفاخانه های عمومی بیشتر از پنجاه-١
بستر، مبلغ شـش صـد هـزار    ) ٥٠(
. افغانی) ٦٠٠٠٠٠(
شفاخانه های عمومی بیشتر از سی -٢
بسـتر، مبلــغ پنجصـد هــزار   ) ٣٠(
. افغانی ) ٥٠٠٠٠٠(
شفاخانه های عمـومی بیشـتر از   -٣

بستر، مبلغ چهارصد هزار ) ٢٠(بیست 
. افغانی) ٤٠٠٠٠٠(
شفاخانه های اختصاصی، مبلغ سه -٤

. افغانی) ٣٠٠٠٠٠(صد هزار 
حکمی داخلی واشخاص حقیقی و)٤(

، کلینیـک، مرکـز   توانندخارجی می
رادیولوژی و مرکـز تـداوی فزیکـی    

) ١(فقـرۀ  را عالوه برشرایط منـدرج  
تحت شـرایط ذیـل ایجـاد   هاین ماد
: نمایند

ــزار -١ ــغ پنجصــد ه ــل مبل تحوی

١٤



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
کې د تضمین په توه د پنه سـوه زره  

افغانیو یا د هغې معـادل د  ) ۵۰۰۰۰۰(
.ملکیت سند تحویلول

ــوه زره -۲ ) ۲۰۰۰۰۰(د دوه ســ
.افغانیوحق االمتیاز ورکول

حقیقي او حکمي اشخاص کوالی شي )۵(
ونو خه یوفعالیتلهد مرکز د رادیولوژ

) ۴او۱،۳(فقرې د ) ۱(د دې مادې د 
تر النـدې  کې نيولوسره له په پام اجزاؤ 

:شرایطو الندې جوکي
ــل زره د -۱ ــانیو ) ۲۰۰۰۰(ش افغ

ـ  او دهېـواد  کـې از د ورحق االمتی
له دولتـي بـانکونو خـه پـه یـوه      

پنوس زره افغـانی  ) ۵۰۰۰۰(کې د 
واندې کولـو سـره  په بانکي تضمین 

C-T)ن ـي سکـت–ي ــس scan) ،
.انژورافياو(MRI)آی -آر–ام
ــه زره -۲ ــانیو ) ۵۰۰۰(د پن افغ

پـه بـدل کـې    حق االمتیاز د ورکې
ردیورافي ، اندوسکوپي، ایکوکادالتراسون

ـ  دلو د ـاکنې  او دوپلر، د غو د اورې
مرکز، د سترو د نمرې داکلو مرکز او

.تي-تي -آی 

آن سـند  افغانی یا معادل ) ٥٠٠٠٠٠(
های بانکملکیت طور تضمین دریکی از

. دولتی کشور
پرداخت حق االمتیاز مبلغ دوصـد  -٢

. افغانی ) ٢٠٠٠٠٠(هزار 
اشخاص حقیقی و حکمی میتوانند ) ٥(

ی مرکز رادیولوژی را یکی از فعالیت ها
و ٣، ١( با نظرداشت شرایط اجزای 

این ماده تحت شرایط ذیل ) ١(فقرۀ ) ٤
: ایجاد نمایند

–، ام (C-T scan)تی سکن -سی-١
و انژوگرافی در برابر (MRI)آی –آر 

پرداخت حق االمتیاز، مبلـغ بیسـت   
افغانی و ارایۀ تضـمین  ) ٢٠٠٠٠(هزار

افغانی )٥٠٠٠٠(بانکی مبلغ پنجاه هزار 
ــی   ــای دولت ــک ه ــی از بان در یک

. کشور
ــکوپی -٢ ــوند، اندوسـ ، التراسـ

ایکوکاردیوگرافی و دوپلر، مرکزتعیین 
شنوائی گوش، مرکز تعیین نمرۀ چشم و 

تـی در برابـر پرداخـت    –تی –ای 
) ٥٠٠٠(حق االمتیاز، مبلغ پنج هـزار  

. افغانی 

١٥



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
افغانیوحق االمتیاز د ) ۱۰۰۰(زرود-۳

جـي  -سي-ای ورکې په بدل کې
(E-C-G).

مالک کوالی شي، د شمېرو یـا د  ) ۶(
ای د نوم په زیاتولو سره په والیتونو او 
نورو ایونو کې تر عین نامه الندې بـل  

پدې خصوصي روغتیايي مرکز جو کي،
او ۴، ۳، ۲(ط چې د دې مادې پـه  شر
په لهحکمونووفقرو کې د درج شو) ۵

جـواز  جال پام کې نیولو سره د فعالیت 
.سته راويال

د مالک مکلفیت  
:وارلسمه ماده

مالک، رئیس او د خصوصي روغتیـایي  
لـف دي، دفعالیـت د   مرکز مسئول مک

هویـت، د روغتیـایي   د ، د رئیس جواز
او تشخیصیه معایناتود مسئول او دمرکز 

چې د عـامې  پاهحق االجرتتداوی د
د ) فـیس (روغتیا وزارت د حق االجرت 

د او مهر شوې وي، کمېسیون لخوا تأیی
و ای کې نصـب  لیدپه مناسب او د

.   کي

-E)جی –سی –ای -٣ C- G)در
ق االمتیاز، مبلغ یـک  برابر پرداخت ح

. افغانی ) ١٠٠٠(هزار 
مالک مـی توانـد، مرکزصـحی    ) ٦(

خصوصی دیگر را تحت عین نـام بـا   
ایزاد اعداد یا اسم محـل در والیـات   

ــالت  ــایر مح ــد ، وس ــاد نمای ایج
مشروط بـر اینکـه جـواز فعالیـت     
جداگانه را با رعایت احکام مندرج فقره 

این ماده کسب) ٥و ٤، ٣، ٢(های 
.د نمای

مکلفیت مالک 
: مادۀ چهاردهم

مالک، رئیس و مسئول مرکز صـحی  
صوصی مکلف انـد، ورقـۀ جـواز    خ

، مسئول مرکـز  رئیس، هویت فعالیت
ه یصحی و حق االجرت معاینات تشخیص

وتداوی را که از طـرف کمیسـیون   
صحت عامه وزارت ) فیس(حق االجرت 

ــد  ــده باش ــر گردی ــد ومه ، در تائی
بـل دیـد نصـب    محل مناسـب و قا 

. نماید

١٦



)١١٣٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٤/٣/١٣٩٣
د ارزونـې ) فیس ( د حق االجرت 

کمېسیون
:لېریشتمه ماده

روغتیایي مرکزونو لخوا خصوصيد ) ۱(
پـه  د اکل شوي حق االجرت د ارزونې

ترکیـب منظور کمېسیون پـه النـدې   
:جوېي

دعینماداريوزارتعامې روغتیاد-۱
.توهپهرئیس 

ـ لهد دولتي روغتونونو -۲ ینو متخصص
.د غي په توهخه یو تن

روغتیایي مرکزونـو د  د خصوصي-۳
لرونکی تجربهمسلکي او تن اتحادیې یو 

.کار کوونکی د غي په توه
متونو د روغتیایي  خد(مدني ولنې له-۴

خه) د واندې کولو خصوصي سکتور
.د غي په توهیو تن

حق االجرت د واندې وحث د ب-۵
خصوصي روغتیایي مرکزونو د کوونکي 

.استازی دغي په توهیو تن 
خصوصـي  د حق االجرت اندازه د) ۲(

ي مرکزونو په واسطه اکل کېروغتیایي 

حـق االجـرت  ارزیابی کمیسیون 
)فیس(

: مادۀ بیست و چهارم
به منظور ارزیابی حق االجرت معینه ) ١(

از طرف مراکـز صـحی خصوصـی،    
کمیسیونی به ترکیـب ذیـل ایجـاد    

: می گردد
معین اداری وزارت صحت عامه به -١

. حیث رئیس 
یک نفر از متخصصین شفاخانه های -٢

. به حیث عضو دولتی 
یک نفر کارکن مسلکی وباتجربـۀ  -٣

به حیث مراکز صحی خصوصی اتحادیۀ 
.عضو

سـکتور  (یک نفر از جامعۀ مدنی -٤
بـه  ) خصوصی عرضۀ خدمات صـحی 

. حیث عضو
یک نفر نمایندۀ مراکـز صـحی   -٥

خصوصی ارایه کنندۀ حق االجرت مورد
. بحث به حیث عضو

انــدازۀ حــق االجــرت توســط ) ٢(
ز صــحی خصوصــی تعیــین و مراکــ

١٧
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زونې لپاره کمېسیون ته وانـدې  او د ار

.يکې
د کمېســیون د روغتیــایي مرکــز) ۳(

ونو د اوندو خدمتاو د  موجودو معیارونو
کې نیولو سره یاد پامپه لهواندې کولو 

.یا ردويتأییدشوی فیس 
کمېسیون د سپارل شویو دنـدو د  ) ۴(

هغه کنالره چـې د  تنظیمولو په منظور
وي یید شوېأوزارت لخوا تعامې روغتیا 

.وضع کوي
)فیس(حق االجرت 

:لوېتمه ماده
خصوصي روغتیایي مرکز د النـدې  )۱(

ندې کولو په مقابل کې هغه خدمتونو د وا
اخلي چې د کمېسـیون د  حق االجرت

:تأیید و رېدلی وي
.کلینیکي خدمتونه-۱
پــاراکلینیکي (حمــایتي خدمتونــه -۲

) .اوتشخیصي
.تقویتي خدمتونه-۳
ایي مرکز رئیس یا روغتیخصوصي د ) ۲(

لپاره د اد ناروغد مسئول مکلف دی،

جهت ارزیابی بـه کمیسـیون ارایـه    
. می گردد

کمیسیون با درنظر داشت معیارهای ) ٣(
موجود مرکزصحی و عرضۀ خـدمات  
مربوط فیس مـذکور را تائیـد یـا رد    

.می نماید
منظور تنظیم وظـایف  ه کمیسیون ب) ٤(

طرزالعمل را که  از طرف وزارت محوله
وضـع  صحت عامه تائید شده باشـد 

.می نماید
)فیس(حق االجرت 

: چهلممادۀ
دربرابـر  مرکز صحی خصوصـی ) ١(

عرضۀ خدمات ذیل حق االجرتی را اخذ 
می نماید کـه مـورد تائیدکمیسـیون    

: قرارگرفته باشد
. خدمات کلینیکی -١
پـاراکلینیکی  (خدمات حمـایتی  -٢

). وتشخیصی 
.خدمات تقویتی-٣
ــز  ) ٢( ــئول مرک ــا مس ــیس ی رئ

،مکلــف اســتی خصوصــیصــح

١٨
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د ابل کې خدمتونو د واندې کولو په مق

حق االجرت د سند رسید نـاروغ تـه  
.وسپاري

:دوه یمه ماده
فقرې پـه  ) ۱(د دېد اتمې مادې متن

فقرې پـه  ) ۲(دې دتوه او الندې متن
:توه ایزاد شي

عمومي روغتونونه کوالی شـي، د  ) ۲(
د په صورت کېمالي امکاناتو د درلودلو

) ۲او۱(فقــرې پــه ) ۱(دې مــادې د
تـي -وې د  سـي  اجزاووکې درج ش

C-T)نـکـس scan)آی –آر –م ، ا
(MRI)ــ ــن تس ــونري فنکش ، پلیم

Pulmonary Function Test انژوگرافي ،
برخې فعـالې  (Dialysis)دیاالیسس او

.کي
:درېیمه ماده

د د وزیرانو د شوري دغه تعدیل  او ایزاد 
تصویب له نېې خه نافذ او په رسـمي  

.شيخپور دېجریده کې

جهت اطمینان مـریض سـند رسـید    
حق االجرت را دربرابر عرضۀ خدمات 

.به مریض تسلیم دهد
: دوممادۀ

متن مادۀ هشـتم بـه حیـث فقـرۀ     
) ٢(و متن ذیل به حیـث فقـرۀ  ) ١(

: ایزاد گردد
شفاخانه های عمومی می توانند، در ) ٢(

بخش هایصورت داشتن امکانات مالی 
C-T)ن ـسکی ـت-یـس scan) ،م ا
مونری فنکشـن  ـپلی،(MRI)آی -آر–

،Pulmonary Function Testتســت 
ـــانژوگ ـــدیرافی وـ سـاالیس

)Dialysis ( منــدرج اجــزای)٢و ١ (
ــرۀ  ــاد) ١(فق ــن م ــهای عال ـرا ف

.سازند
: مادۀ سوم

این تعدیل و ایزاد از تـاریخ تصـویب   
نافذ ودرجریدۀ رسـمی  شورای وزیران 

.  نشرگردد
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يي رونو او ملکي هوايي د هوا

چلند د تأسیساتو د حق االجرت د 
) ۱(مقررې د یوولسمې مادې د 

فقرې د تعدیل د انفاذ په هکله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

مصوبهوزیرانو شوري
)) :۴۸ه
۱۳۹۲/ ۱۲/ ۲۶: نېه

:لوم ماده
ه رسـمي  ) ٨٦٠(کال په ۱۳۸۴د 

ې د هوايي رونو جریده کې خپره شو
او ملکي هوايي چلند د تأسیساتو د حق 
االجرت د مقررې د یوولسمې مـادې د  

فقرې تعدیل چـې د افغانسـتان د   ) ۱(
اسالمي جمهوریت د وزیرانو شوري لخوا 

.تصویب شوی دی، منظوروم
:دوه یمه ماده

دغه مصوبه د تصویب له نېې خه نافذه 
په او له نوموي تعدیل سره یوای دې،

.رسمي جریده کې خپره شي
حامد کرزی

دافغانستان داسالمي جمهوریت رئیس

شورای وزیران جمهوری مصوبۀ
فغانستان درمورد انفاذ ااسالمی 

مادۀ یا زدهم مقررۀ ) ١(تعدیل فقرۀ 
حق االجرت میدان های هوایی و 

تأسیسات هوانوردی 
ملکی

)٤٨: (شماره
٢٦/١٢/١٣٩٢: تاریخ

:مادۀ اول
مادۀ یـازدهم مقـررۀ   ) ١(فقرۀ تعدیل
الجرت میـدان هـای هـوایی و    حق ا

تأسیسات هوانوردی ملکـی منتشـرۀ   
سـال  ) ٨٦٠(جریدۀ رسمی شـماره  

که از طرف شورای وزیـران  ١٣٨٤
جمهوری اسالمی افغانستان به تصویب 

. رسیده است، منظور می دارم
:مادۀ دوم

این مصوبه از تاریخ تصـویب نافـذ و   
ل مذکور در جریدۀ رسمی عدیبا تهمراه 

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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د هوایي رونو او ملکي هوايي 
چلند د تأسیساتو د حق االجرت 
د مقررې د یوولسمې مادې د 

فقرې تعدیل) ۱(
:لوم ماده

ه رسـمي  ) ۸۶۰(کال په ۱۳۸۴د 
جریده کې خپره شوې د هوايي رونو 

یي چلنـد د تأسیسـاتو د   او ملکي هوا
حق االجرت د مقررې د یوولسمې مادې 

:فقره دې، په الندې متن تعدیل شي) ۱(
جرتاد هوايي ر د خدمتونو 

:یوولسمه ماده
هغه شخص چې له هوايي ر خه د)۱(

الوتکې په واسطه له هېواده بهر ته سـفر 
کوي، مکلف دی دهوايي رله خدمتونو 

اخیسـتنې پـه  اواسانتیاووخه دـې  
زر اوپنه سوه یو) ۱۵۰۰(دوانـدې،  

افغان او یا یې معادل په امریکايي الرو 
جـرت  اباندې دمسـافرت دخـدمت   

.ورکي

مادۀ یازدهم ) ١(تعدیل فقرۀ 
مقررۀ حق االجرت میدان های 

هوائی و تأسیسات
یهوانوردی ملک

:مادۀ اول
مادۀ یـازدهم مقـررۀ حـق    ) ١(فقرۀ 

االجرت میدان ها ی هوائی و تأسیسات 
هوانوردی ملکی منتشرۀ جریدۀ رسمی 

به متن ذیل ١٣٨٤سال ) ٨٦٠(شماره 
:تعدیل گردد

اجرت خدمات میدان هوائی
:مادۀ یازدهم

شخصی کـه از میـدان هـوائی    ) ١(
توسط طیاره به خارج کشور مسـافرت  

، مکلـف اسـت در برابـر    می نماید
استفاده از خدمات و تسهیالت میـدان  

یکهزار و پنجصد ) ١٥٠٠(هوائی، مبلغ 
افغانی و یا معادل آن به دالر امریکـایی  
اجرت خـدمت مسـافرت را تأدیـه    

. نماید
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:دوه یمه ماده
تصویب لـه نېـې خـه    دغه تعدیل د

.نافذېي

:مادۀ دوم
این تعدیل از تـاریخ تصـویب نافـذ    

. می گردد
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:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

برای متعلمین و محصلین با ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰برای کتاب فروشی ها با 

ــور  ــارج از کش ــائی ) ۲۰۰:           (خ ــر امریک دال
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