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 فصل اول

 احکام عمومی
 :مبنی

 ماده اول

 

( 35و  18، 16، 15، 13، 12، 5، 4) به مواد مطابقتدر و غیردولتی  مؤسسات( قانون 44ماده )حکم ل بتاسی از این طرزالعم

ضع گردیده و غیردولتی مؤسسات تصفیه و انحاللثبت، امور مربوط به  و هماهنگی تنظیمبمنظور  غیردولتی مؤسساتقانون 

 است.  

 :اهداف

 :ماده دوم

 

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل میباشد:

 . غیر دولتی مؤسساتثبت  روندتسریع و ساده سازی  (1)

 . مؤسساتدر مطابقت به احکام قانون  غیردولتی مؤسساتحصول اطمینان از روند ثبت  (2)

 غیردولتی.  مؤسساتتنظیم امور مربوط به تصفیه و انحالل  (3)

 تطبیق موثر قوانین و مقررات. (4)

 :اصطالحات

 ماده سوم

 اصالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده مینماید.

 باشد.می فزیکی و الکترونیکی ، حفظ ونگهداری اسناد بصورتتمام معلومات در دیتابیس  درجعبارت از ثبت:  -1

 انتفاعی بوده که شامل مؤسسات داخلی و خارجی میگردد.غیر سیاسی وغیر  ،مؤسسه: سازمان غیر دولتی -2

بررسی  از حیث تخنیکی مطالعه و را به ثبت وانحالل که اسناد مربوطکمیسیون است کمیسیون تخنیکی: عبارت  -3

 . می نمایدنموده و به کمیسیون عالی جهت فیصله نهایی پیشنهاد 

 است.  تشکیل گردیده مؤسسات( قانون 17) اساس مادهکمیسیون عالی ارزیابی: عبارت از کمیسیون است که به  -4

ردیده گریاست جمهوری تشکیل  مقام عالی حکمانحالل: عبارت از کمیسیون است که به اساس  کمیسیون تصفیه و -5

 باشد.

 مؤسساتثبت  سند رسمی است که بعداز تائید و فیصله نهایی اسناد ثبت توسط کمیسیون عالی ارزیابی: فعالیتجواز -6

صادر اقتصاد  وزیر ءغیردولتی بعداز چاپ مزین به امضا مؤسساتریاست انسجام  مطابقت به قوانین نافذه از طرفر د

 می گردد.

ه حساب ب مؤسساتمیباشدکه در مقابل خدمات مربوط به جواز مطابق قانون ی : مبلغ پیشبینی شده الثبت پول حق -7

 واردات دولت تحویل بانک میگردد.

دارا  تهیه و قابلیت تعدیل را انونسسین طبق احکام قوسط مؤت مؤسسهر جهت تنظیم امواساسنامه: سندی که  -8

 میباشد.
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 10/10/1397مورخ  2943که در مطابقت به حکم شماره  ای استاداره ثبت مرکزی: مطابق این طرزالعمل اداره  -9

 داخلی در آن ثبت میگردد.  مؤسساتمقام عالی ریاست جمهوری اسناد مربوط به ثبت 

ابقت به در مط مؤسساتتوسط کمیسیون های عالی ارزیابی و تصفیه وانحالل  مؤسسهانحالل: سلب فعالیت های یک  -10

 این قانون. 

بوده که صالحیت و مسولیت آن در اساسنامه مؤسسههئیت مدیره: متشکل از اعضای مشورتی و داوطلب  -11

 . ن مفرد باشدتن نبوده در صورت بشتر تعداد آ 5انیده شده و کمتر از گنجمؤسسه

روژه ها و دپارتمنت ها، مدیر پمسوولین معاونین،  رئیسشامل مؤسسهاجرائیوی  متشکل از اعضایت اجرائیه: هئی -12

 .مشخص میباشد مؤسسهلیت آن در اساسنامه ؤبوده که صالحیت و مس ولین والیتیؤمس

ه وزارت اقتصاد نماینده ادارات سکتور مربوط و نمایند ؛هیئت اجرائیه،می: متشکل از اعضای هئیت مدیره، مجمع عمو -13

 مشخص میباشد.  مؤسسهلیت آن در اساسنامه ؤبوده که صالحیت و مسمنحیث ناظر 

 :کننده تطبیق مرجع

 ماده چهارم: 

ن طرزالعمل تطبیق کننده ای یاست در ریاست های اقتصاد والیاتو نمایندگی های این رغیردولتی  مؤسساتریاست انسجام 

 میباشند.

 

 فصل دوم

 مؤسسهثبت  وطرز مراحل

  :مؤسسهاسناد مورد ضرورت برای ثبت 

 ماده پنجم: 

 ارایه اسناد ذیل میباشند.تهیه و  غیردولتی داخلی جهت طی مراحل پروسه ثبت، مکلف به  مؤسسات (1)

 . مؤسسه درخواست ثبت .1

 غیردولتی. مؤسسهفورم ثبت  .2

 غیردولتی.  مؤسسات( قانون 14اساسنامه مطابق ماده) .3

 و نیز تصویر آنها طی جدول.ء با ذکر شهرت مکمل، نمونه امضایه هیئت اجرائ لیست .4

 طی جدول. آنها و نیز تصویر ء نمونه امضات مدیره باشهرت مکمل، هیئ لیست .5

 ن فعالیت مینمایند. حاوی بخش های دیپارتمنت که درآ مؤسسهچارت تشکیل  .6

 را فراهم می نماید. مؤسسهست تجهیزات لوازم ضروری دفتر که حداقل وظایف کاری ارائه لی .7

 . مؤسسهسسین ؤسناد تحصیلی  ماو تابعیت  تذکرهکاپی  .8

 یس و معاون.ئزیکی ریحضور ف .9

 طی مراحل پروسه ثبت، مکلف به ارائه اسناد ذیل میباشند:غیردولتی خارجی جهت  مؤسسات (2)

سان های ل از  نسخه اصلی اساسنامه با ترجمه رسمی به یکی ،ر خارج کشور)جوازفعالیتد مؤسسهاسناد معتبرثبت   .1

 به وزارت اقتصاد. رت محترم خارجهاز طریق وزا( رسماً رسمی 

 غیر دولتی. مؤسسهثبت  فورم .2

 تصویر آنها طی جدول. و ءا ذکر شهرت مکمل، نمونه امضایه بئت اجرائهی لیست .3
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 ن فعالیت مینمایند. حاوی بخش های دیپارتمنت که درآ مؤسسهچارت تشکیل  .4

 را فراهم نماید.  مؤسسهتجهیزات لوازم ضروری دفتر که حداقل وظایف کاری  لیسته ارائ .5

  در افغانستان. مؤسسهسسین ؤلی / پاسپورت ماسناد تحصیو تابعیت تذکره کاپی  .6

 سسین. ؤحضور فیزیکی یکی از م .7

 :طرز ارایه درخواست ثبت

 ماده ششم: 

اد در اداره نماینده وزارت اقتصدر مر کز به خویش را و اساسنامه ثبت ورقۀ درخواست  مؤسسهدرخواست دهنده ثبت    (1)

 . ایداخذ مینمرا از نماینده  به منظور درج معلومات مطالبه شدهرا ثبت فورمه های معیاری  ارائه و ثبت مرکزی

 میگردد.  ءسسان امضاؤتوسط م ( این ماده1درخواست مندرج فقره) (2)

توسط  بعداز تکمیل اسناد مورد ضرورت ثبت مطابق ماده پنجم این طرزالعمل مؤسساتثبت درخواست ارائه شده    (3)

به ریاست بت ثمطالعه و ارزیابی کمیسیون های تخنیکی و عالی ارزیابی غرض در اداره ثبت مرکزی  مؤسساتنماینده ریاست 

 .یگرددارایه م غیردولتی مؤسساتانسجام 

و ریاست وده نموالیت مربوطه ارایه اقتصاد  ریاسترا به  مؤسسهدرخواست ثبت  خواست دهنده گان ثبت در والیاتدر    (4)

ارسال  لتیغیر دو مؤسساتریاست انسجام را به  مؤسسهاسناد ثبت  کاریروز   (2) طی مدتمکلف اند  های اقتصاد والیات

 نمایند.

تبر دیگری که ثبت اسناد یا مدارک مع ،پنجم این طرزالعمل ماده (2اسناد مندرج فقره )ئه عالوه ارابر خارجی  ی مؤسسه  (5)

به ر خارجه جهت ثبت بعد از تائید وزارت امو) رئیس و معاون ( خود ایندۀتوسط نم وفعالیت آن را در کشورمتبوع اثبات نماید،

 غیردولتی وزارت اقتصاد ارسال میدارد. مؤسساتریاست انسجام 

 :ؤسسینشرایط م

 ماده هفتم: 

 :ندذیل باش دارای شرایطباید  ینسسؤم

 .ن سابقه جرمی و جنایینداشت .1

 . تکمیل نمودن سن قانونی .2

 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس برای رئیس مؤسسه.  .3

 داشتن سه سال تجربه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی برای رئیس مؤسسه.  .4

 :انتخاب نام

 ماده هشتم: 

در  ساتمؤسرا در دیتابیس ثبت  مؤسسهنام میتوانند  ،مؤسسهداخلی با قید کلمه  مؤسسات دهنده ثبتدرخواست  (1)

 .غرض رفع مشابهت چک نمایداداره ثبت مرکزی 

و این یردولتی غ مؤسساتقانون دوازدهم  مادهمطابق سایر ادارات،  نام مشابه ازغیردولتی داخلی نمیتواند  مؤسسات (2)

 نماید.طرزالعمل استفاده 

 ن، بانک، جهاد،، انجمن، اتاق، اتحادیه، جمعیت، سازمابنیاد ، حارانوالی،تصدی ،نظاماز کلمات )نمیتواند  مؤسسه (3)

 استفاده نماید.امنیت و شرکت(  
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 فصل سوم
 وظایف و صالحیت های کمیسیون های بررسی اسناد

 

 :کمیسیون تخنیکی

 :نهمماده 

قانون  همشانزدماده بادرنظرداشت کمیسیون تخنیکی  مؤسساتبه منظور مطالعه و ارزیابی ابتدایی درخواست ثبت  .1

 تشکیل میگردد.غیردولتی و این طرزاالعمل  مؤسسات

بت مر ثبت و مدیران عمومی ثغیردولتی بااشتراک آ مؤسساتر رئیس ریاست انسجام تحت نظجلسات کمیسیون  .2

 داخلی وخارجی هفته ای یکبار دایر میگردد. مؤسسات

 : کمیسیون تخنیکی وظایف

 :دهمماده 

 دارای وظایف ذیل میباشد: کمیسیون تخنیکی (1)

 ماده هشتم این طرزاالعمل. ارجی در مطابقت با ماده دوازد هم قانو و خ داخلی و مؤسساتبررسی نام  .1

 ثبت. بررسی اساسنامه و فورم های مطالعه و .2

 سایر اسناد مورد ضرورت. هئیت اجرائیوی، مدیره و لیستبررسی  .3

 رهنمایی درقسمت تهیه اسناد و رفع نواقصات  به درخواست دهنده.  .4

 پیشنهاد دوسیه ثبت غرض فیصله نهایی به کمیسیون عالی ارزیابی ثبت.  .5

 .مؤسساتبررسی اسناد تغیر نام و انحالل  مطالعه و .6

 .به کمیسیون عالی ارزیابی مؤسساتو انحالل ر نام یترتیب پیشنهادات در رابطه به تغی .7

 . از طرف کمیسیون عالی ارزیابی بعداز تائید درخواستی ها مؤسساتترتیب جواز فعالیت برای  .8

 :کمیسیون عالی ارزیابی 

 ماده یازدهم:

 تخنیکی تصامیم الزم را اتخاذ مینماید. سیونکمیسیون عالی ارزیابی در رابطه به پیشنهادات کمی .1

 میباشد.  مؤسسات( قانون 17ترکیب کمیسیون عالی ارزیابی به اساس ماده) .2

 

  :وظایف و صالحیت های کمیسیون عالی ارزیابی

 :دوازدهمماده 

 .مؤسسهمطالعه و بررسی درخواستی های ثبت و سایر اسناد مورد ضرورت برای ثبت  (1)

 و این طرزالعمل. مؤسساتتائید و یا رد درخواستی ها  مطابق به قانون  (2)
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 .مؤسساتتصویب تغیرنام  (3)

راجع با صالحیت مکه قبالً مورد انحالل قرار گرفته باشد در صورتیکه اسناد آن از طرف  مؤسساتدوباره فعال نمودن  (4)

 مورد تائید قرار گرفته باشد. مؤسسه

    .مؤسسهمجمع عمومی غیردولتی بادرنظرداشت فیصله  مؤسساتتصویب انحالل  (5)

 

 

 چهارمفصل 

 ارزیابی اسناد ثبت
 

 :مطالعه و ارزیابی درخواست ثبت توسط کمیسیون تخنیکی

 ماده سیزدهم:

بررسی مطالعه ورا  آنمه رخواست های ارائه شده واسناد منضدکمیسیون تخنیکی مطابق ماده دهم این طرزالعمل  (1)

 مینماید.ی ئابتدا

 د را دریافتکمبودات و نواقصات در اسنا ،مؤسساتکمیسیون تخنیکی در صورتیکه درجریان بررسی ابتدایی اسناد ثبت  (2)

 روز کاری به متقاضی اطالع میدهد. دوطی مدت نماید 

 کمیسیون تخنیکی مکلف به رهنمایی متقاضی در صورت دریافت نواقص در اسناد ثبت میباشد. (3)

وز ردر ظرف دو میتواند از کمیسیون تخنیکی  غرض رفع نواقصدرخواست دهنده گان ثبت درصورت دریافت اسناد  (4)

 ه نماید.تصحیح و تکمیل نموده، دوباره ارائآنرا 

 واقصبا مالحظه ن خارجی اسنادشامل دوسیه را مؤسساتدریافت نواقص در اسناد ثبت کمیسیون تخنیکی درصورت  (5)

 ارسال میدارد. و تکمیل آن  زارت امور خارجه غرض رفع نواقصودر مدت دو روز  به 

 ی به، جهت بررسی و فیصله نهایمؤسساتکمیسیون تخنیکی بعداز مطالعه و بررسی ابتدایی درخواستی های ثبت  (6)

 ارزیابی پیشنهاد می نماید.کمیسیون عالی 

  اید.جواب درخواست کننده را ارایه نمکارمندان آمریت ثبت فقط می تواند از طریق شماره تماس و یا ایمل  (7)

 کمیسیون عالی ارزیابی: بررسی و فیصله نهایی درخواست ثبت توسط

 ماده چهاردهم:

ت ل با رعایطرزالعم نای( 2( و )1) هو اساسنامۀ آن با اسنـاد منـدرج فقـرداخلی وخارجی  مؤسساتدرخواست ثبت  (1)

 گیرد. مورد مطالعه و ارزیابی قرار می غیردولتی و این طرزالعمل مؤسساتاحکام قانون 

و سایر  اتمؤسسبر تائید و یا رد درخواستی های ثبت  روز تصمیم مبنی (15درخالل مدت )کمیسیون عالی ارزیابی  (2)

 .اتخــاذ می نمایدرا موضوعات پیشنهادی 

مکلف است دالیل عدم ثبت  غیر دولتی مؤسساتآمریت ثبت و راجستر  هر گاه ثبت مؤسسه موردتصویب قرار نگیرد، (3)

 به درخواست دهنده ابالغ نماید.بادرنظرداشت فیصله کمیسیون عالی را طور کتبی 
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 فصل پنجم

 تصفیه وانحالل

 :مؤسساتتصفیه وانحالل 

 پانزدهمماده 

 ( قانون مورد انحالل قرار میگیرد.35غیردولتی مطابق ماده) مؤسسات (1)

 .اسناد ذیل را ارایه نمایدمکلف است درصورت درخواست انحالل  مؤسسه (2)

 .مؤسسه مجمع عمومیتوسط  مؤسسهتصویب انحالل  .1

 سند تصفیه حسابات مالیاتی از وزارت مالیه. .2

 به نهاد مشابه بعداز موافقه وزارت اقتصاد.  مؤسسهتحویل اموال منقول و غیرمنقول  .3

 نماینده رسمی موسسه.فزیکی حضور  .4

 اصل جواز فعالیت. .5

بعد از تائید  ؤسسهمه توسط نمایندرا  ،درخواست انحالل ،این ماده (2ئه اسناد مندرج فقره )ارا عالوهبر  خارجی مؤسسه(3)   

 .وزارت امور خارجه ارائـه می نماید

کتوری اسناد س( اسناد مربوط آرشیف موسسه درحال انحالل به ادارات سکتوری تسلیم داده می شود، در صورتیکه ادارات 4)

 از موافقت اداره سکتوری وکمیسیون عالی ارزیابی حریق می گردد.را تسلیم نشوند، بعد 

 

 

 فصل ششم

 احکام متفرقه
 

 :تحویل پول حق الثبت

 شانزدهمماده 

 مکلف به تحویل پول حق الثبت خویش ازطریق وزارت اقتصاد به بانک ملی میباشد. مؤسسه (1)

 .ینمایدمارایه وزارت اقتصاد  غیر دولتی مؤسساتبه ریاست انسجام آویز آنرا بعداز تحویل پول حق الثبت  مؤسسه (2)

ابی ثبت وز بعداز تائید کمیسیون عالی ارزیر (15)را در طی  مؤسسه که پول حق الثبتدرخواست دهنده مکلف است  (3)

 .می باشدفاقد اعتبار ه شده ئن اسناد اراآدر غیر تحویل نماید

 

 :صدور جواز فعالیت

 ماده هفدهم:

غیر  تمؤسساآمریت ثبت و راجستر ریاست انسجام  ازطرف کمیسیون عالی ارزیابی تصویب گردد،هر گاه ثبت مؤسسه (1)

 دولتی ملزم است:
 روز بعد از دریافت پول تسلیم ترتیب و در فارمت مشخص چاب نماید. ۲جواز فعالیت رادر مدت  .1
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 ء نماید.مضاروز جواز های چاب شده را ا ۲وزیر اقتصاد و یا نماینده باصالحیت وزارت طی مدت  .2

و  دولتی غیر مؤسساته پریزینتیشن پیرامون مکلفیت های طی یک کنفرانس با ارائ مؤسساتتوزیع جواز فعالیت برای (۲)

 گزارشدهی آنها صورت میگیرد.

 شخص با صالحیت وزارت اقتصاد صادر می گردد. امضایمزین با غیر دولتی  مؤسسات( جواز فعالیت 3)

 سسین توزیع میگردد. ؤداز امضای تعهد نامه به یکی از مبع غیر دولتی مؤسسات( جواز فعالیت 4)

 :مثنی جواز فعالیتالصدور 

  :ماده هژدهم

 نماید.را ارایه   جوازمثنی المیتواند بعداز اعالن مفقودی جواز فعالیت در یکی از رسانه های چاپی درخواست اخذ  مؤسسه (1)

 نصف پول حق الثبت صادر می گردد.در مقابل پرداخت  مؤسسهمثنی جواز فعالیت ال (2)

قدام او به چاپ آن روز کاری طی مراحل  (2) را در جریان دو مؤسسهدرخواست غیردولتی  مؤسساتریاست انسجام  (3)

 نماید. 

 :تغیرنام جواز فعالیت

   : نزدهمماده 

 ر نام اسناد ذیل را ارائه نماید.یمکلف است درصورت درخواست تغی مؤسسه (1)

 .مؤسسهیر نام یمبنی بر تغ مؤسسههئیت مدیره تصویب  .1

 سند تصفیه حسابات مکلفیت های مالیات از وزارت مالیه. .2

 اصل جواز فعالیت. .3

تائید وزارت  را بعداز مؤسسهاین ماده درخواست تغیر نام  (1)ه اسناد مندرج فقره ارائعالوه بر خارجی ی  مؤسسه (2)

 ه نماید.خارجه ارائ

 :مؤسساتمدت اعتبار جواز فعالیت 

 ماده بیستم 

 

  ه می شود.، مدار اعتبار شناخترشکل ننمایدیو الی زمانیکه منحل وتغیبرای یکبار صادر گردیده  مؤسساتجوازفعالیت 

 

 :انفاذ

 یکمبیست و ماده 

 د.مرعی االجرا می باشاقتصاد فصل ترتیب، بعداز منظوری مقام وزارت  (6)ماده و  (21)طرزالعمل بداخل این 


