
فوق العاده ه 

ونکو نقلیه و سـایطو دلوتوناژ بار و 
دکنترول مقرره 

 دسیراوحرکت دمقررې د اتلسمې مادې
فقرې او د منضـمه جـدول د   ) ۶(د 
رې الغاء ېشم) ۷۵(

  ېـدو در مکنیو نقلیه وسایطو دد
ــواز ــیر(ج ــررې د اووه ) جوازس دمق

رشمې مادو تعدیل ېرشمې او اته دېد

 وسایط نقلیه باربری کنترول مقررۀ
بلند توناژ 

 مادۀ هجدهم و شماره ) ٦(الغای فقرۀ
جدول منضمۀ مقررۀ سیر و) ٧٥(

حرکت 
 تعـدیل مـواد سی و هفتـم و سی

وهشتم مقررۀ جواز سیر وسایط نقلیۀ 
زمینی 

---------------------------- -----------------------------
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)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
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جلد) ٣٠٠٠(:تيراژ چاپ

بهیر :                                                                           مطبعه 
لكابپشتونستان،عامه، چهارراهی و ارتباطوزارت عدليه، رياست نشرات: آدرس



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

 توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو دلو
د کنترول د مقررې د انفاذ په هکله، 

د افغانستان اسالمي جمهوریت د 
وزیرانو شوري 

مصوبه
)٥: (ه 
۱۳۹۳/۲/۱: نېه 

:لوم ماده
ونقلیـه وسـایط  ووونکاژ بارونلو تد
د افغانســتان چــې ه کنتــرول مقــررد

اسالمي جمهوریت د وزیرانو شـوري د 
) ۳(نېې په غونه کې په ۱۳۹۳/ ۲/ ۱

) ۲او ۱(کې لهمادو ) ۱۶(فصلونو او 
ده، ېتصویب شـو سره یې ه ضمیمو 

.منظوروم
:دوه یمه ماده

ې سـره  مقـرر له نوموېمصوبهدغه 
په رسمي جریده کې د خپرېدو له یوای 

.نافذېينېې خه، 
کرزیحامد 

جمهوریت رئیسياسالمددافغانستان 

ۀمصوب
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

ۀ افغانستان در مورد انفاذ مقرر
کنترول وسایط نقلیۀ باربری بلند 

توناژ
)٥: (شماره 
١/٢/١٣٩٣: تاریخ 

:مادۀ اول
باربری بلند مقررۀ کنترول وسایط نقلیۀ 

) ١٦(فصل و ) ٣(که  به داخل راتوناژ 
آن در ) ٢و١(ماده با ضمایم شـماره  

شـورای  ١/٢/١٣٩٣جلسۀ مـؤرخ  
وزیران جمهوری اسـالمی افغانسـتان   
ــور  ــده اســت، منظ تصــویب گردی

.می دارم
:مادۀ دوم

این مصوبه همراه با مقررۀ مـذکور از  
تاریخ نشر درجریدۀ رسمی نافـذ مـی   

.گردد
کرزیحامد 

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
فهرست مندرجات

باربری بلند توناژۀکنترول وسایط نقلیمقررۀ
فصل اول

احکام عمومی

صفحهعنوانماده

۱.............................................مبنی:اولمادۀ
١...........................................فاهدا:دوممادۀ

٢......................................مرجع تطبیق:مادۀ سوم
فصل دوم

گیری وحق الوزن وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژنورم بار
٢...................................نورم بارگیری :مادۀ چهارم
۴...................................نصب ترازوها:مادۀ پنجم 
۴.......................................حق الوزن:مادۀ ششم
۵..................پارچۀ حق الوزن و تکت جریمه :مادۀ هفتم

۵...........................................جریمه:مادۀ هشتم
٦..............................................ثبت:مادۀ نهم
٦.........................جمع آوری وجوه حاصله:ممادۀ ده

٧...در مسیر شاهراه هاکنترول و سایط نقلیۀ باربری بلند توناژ: مادۀ یازدهم

ب



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
فصل سوم

احکام نهائی
٩..............................محموله سرغچ شده:مادۀ دوازدهم
١٠................................همکاری ادارات:مادۀ سیزدهم

١٠........................کارت هویت و یونیفورم: مادۀ چهاردهم
١٠.....................وضع لوایح و طرزالعمل ها:مادۀ پانزدهم

١١...........................................انفاذ: مادۀ شانزدهم

ج



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

د لو توناژ بار وونکو نقلیه 
یطو د کنترول مقررهوسا

لومی فصل
عمومي حکمونه

مبني
:لوم ماده

دغه مقرره د حق العبور د محصول د 
فقره کې د ) ۴(قانون د لورمې مادې په 

اکې، وضع شوې په ردرج شوي حکم 
.ده

موخې
:دوه یمه ماده

:ددې مقررې موخې عبارت دي له
د لو توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو - ۱

.بار کنترولولد وزن او
دسکونواونورواوندو تْاسیساتو له - ۲

.ویجاېدو خه مخنیوی
د لو توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو -۳

.د کنترول عصري سیستم جوول

ۀوسایط نقلیکنترولمقررۀ 
باربری بلند توناژ

فصل اول
احکام عمومی

مبنی
:مادۀ اول

این مقرره در روشنی حکم مندرج فقرۀ 
ــانون  ) ٤( ــارم قـ ــادۀ چهـ مـ

گردیـده  محصول حق العبور وضـع 
.است

اهداف 
:مادۀ دوم

:از نداهداف این مقرره عبارت ا
کنترول وزن و بار وسایط نقلیۀ - ١

.باربری بلند توناژ
جلوگیری از تخریب سرک ها و - ٢

.سایر تأسیسات مربوط
ایجاد سیستم عصـری کنتـرول   -٣

.وسایط نقلیۀ باربری بلندتوناژ



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
د تطبیق مرجع

:درېیمه ماده
د فواید عامې وزارت د هېواد په کچـه  
ددې مقررې د حکمونو د تطبیق مرجـع  

.ده
دوه یم فصل

اژ بار وونکو نقلیه د لو تون
وسایطو د بار اخیستنې نورم او 

حق الوزن
د بار اخیستنې نورم

:لورمه ماده
د لو توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو ) ۱(

د مور وزن له بار (د بار اخیستنې نورم 
:په الندې ترتیب محاسبه کېي) سره یې

مخکینی نکی لرواېرونوحلقودوود-۱
.نو سره مساوي) ۵،۵(اکسل، له 

د دوو حلقو اېرونو لرونکی تـک  -۲
.نو سره مساوي) )۹رخ، له 

د لورو حلقو اېرونو لرونکی واحد -۳
نـو سـره   ) ۱۲(اکسل، لـه  ) سنل(

.مساوي

مرجع تطبیق 
:مادۀ سوم

امـه مرجـع تطبیـق    وزارت فوایـد ع 
درسـطح کشـور  احکام این مقـرره  

.می باشد
فصل دوم

و حق الوزن نورم بارگیری
وسایط نقلیۀ باربری 

بلند توناژ
نورم بار گیری

:مادۀ چهارم
وسـایط نقلیـۀ   بـارگیری نورم ) ١(

)وزن موتربا بـارآن (باربری بلند توناژ
:به ترتیب ذیل محاسبه می گردد

دوحلقـه  اکسل پیشـروی دارای -١
.تن) ٥,٥(مساوی به ، تایر
،تک چرخ دارای دوحلقـه تـایر  -٢

.تن) ٩(مساوی به 
دارای ) ســنگل(احــد اکســل و-٣

) ١٢(مسـاوی بـه   ،چهار حلقه تایر
.تن



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
د شپو حلقو اېرونو لرونکـی لـه   -۴

یو بل سره ندې جوه یي اکسـل، لـه   
.نو سره مساوي) ١٧,٥(
رونکی له یو بل د اتو حلقو اېرونو ل-۵

نو ) ۲۲(سره ندې جوه یي اکسل، له 
.سره مساوي

له د دوولسو حلقو اېرونو لرونکی-۶
) ۳۱(یو بل سره ندې درې اکسله، له 

.نو سره مساوي
مْوظف کارکوونکی، د لو توناژ بار ) ۲(

وونکو نقلیه وسایطو د بار اخیستنې نورم 
د اکسلونو او د سک دپاسه د ـاېر د  

ماس د سطح ترمن د وان له په پام کې ت
فقره کې د ) ۱(نیولو سره، ددې مادې په 

درج شوو اکسـلونو د نـورم او ددې   
ـې ضـمیمې مطـابق    ) ۲(مقررې د 

.سنجوي
چلوونکی وناژ نقلیه واسطېـدلوت)۳(

مکلف دی، داوندې نقلیه واسطې د بار 
۱(اخیستنې په وخت کې ددې مادې په 

رج شوی نورم په پـام  فقرو کې د) ۲او 
.کې ونیسي

اکسل جوره ئی با هـم نزدیـک   -٤
مسـاوی بـه   ،دارای شش حلقـه تایر 

.تن) ٥,١٧(
اکسل جوره ئی با هم نزدیک دارای -٥

) ٢٢(سـاوی بـه   م،هشت حلقه تایر
.تن
سه اکسل با هـم نزدیـک دارای   -٦

) ٣١(مسـاوی بـه   ،دوازده حلقه تایر
.تن
بـارگیری  کارکن مؤظف،نـورم  ) ٢(

را بلنـد تونـاژ  بری ربـا نقلیۀ وسایط
بانظرداشت فاصله میان اکسل ها وسطح 
تماس تـایر بـاالی سـرک مطـابق     
ــدرج     ــای من ــل ه ــورم اکس ن

ــرۀ  ــمیمۀ )١(فق ــاده و ض ــن م ای
این مقرره سـنجش مـی   ) ٢(ره شما
.نماید

رانندۀ واسطۀ نقلیۀ بلنـد تونـاژ   ) ٣(
واسـطۀ  حین بـارگیری مکلف است،

نقلیۀ مربـوط  نـورم منـدرج فقـره     
را رعایـت  ایـن مـاده  ) ٢و١(های 
.نماید



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
نصبول) ترازوانو(د تلو 

:پنمه ماده
د فواید عامې وزارت د لو تونـاژ بـار   
وونکو نقلیه وسایطو د بار د وزن کولو 
په منظور، په اکلو ـایونو کـې تلـې    

.نصبوي
حق الوزن

:شپمه ماده
د فواید عامې وزارت مکلـف دی،  ) ۱(

نقلیه وسایط په ول لو توناژ بار وونکي 
لویو الرو کې په اکلو ایونو کې، وزن 

.کي
د فواید عامې وزارت د داخلي هر یو ) ۲(

لو توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو له وزن 
افغان او له بهرنیـو  ) ۱۰۰(کولو خه 

لو توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو خه 
.د بالمثلې رویې مطابق، حق الوزن اخلي

عامې وزارت مکلـف دی،  دفواید ) ۳(
دحق الوزن پارچه چې د نقلیه واسـطې  

 ،های، نې ای نمبر، نورم، دوزن اکلي
ــېدو    ــطې درس ــه واس ــه دنقلی ت

ساعت، د اخیستل شوي بار ـول وزن،  

نصب ترازوها
:مادۀ پنجم

منظور وزن نمودن وزارت فواید عامه به
ژ در باربری بلند تونـا ۀبار وسایط نقلی

محالت معین ترازو ها را نصـب مـی   
.نماید

حق الوزن
:ششممادۀ 

تمام وزارت فواید عامه مکلف است،)١(
بلند توناژ را درمسیر باربریوسایط نقلیۀ

ــین،  ــالت مع ــاهراه در مح وزن ش
.نماید

وزن نمـودن  وزارت فواید عامه از)٢(
بلند توناژ بار بری وسایط نقلیۀ هریک از

وسایط ازافغانی و) ١٠٠(داخلی مبلغ 
بلند توناژ خارجی مطـابق  باربری نقلیۀ 

.می نمایدرویۀ بالمثل حق الوزن اخذ
ــف  )٣( ــه مکل ــد عام وزارت فوای

حق الوزن را کـه حـاوی   ۀ پارچاست 
محـل  نـورم واسـطۀ نقلیـه،   نمبر،
ساعت رسـیدن واسـطۀ   تاریخ،وزن،

مجمـوع وزن  معـین، نقلیه به محـل 



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
داضافي بارداندازې اوداخیستل شـوې  
پیسې داندازې لرونکې وي، چلوونکي ته 

.ورکي
ک د حق الوزن پارچه او د جریمې

:ه مادهاووم
مقـرره  فواید عامې وزارت، پدېد)۱(

حق الـوزن د پـارچې او د   دکې درج 
 ک ي ول او محتوي ترتیبشکجریمې د

.او د مالیې وزارت له الرې یې طبع کوي
د فواید عامې وزارت مکلف دی، د ) ۲(

حق الوزن پارچه او د جریمې کـ د  
پاو کې پـه  ) ۱۰۰(کتابچې په ول په 

ترتیب او له نه کولـو  دوو نقلونو کې
وروسته د اوند مْوظف کارکوونکي پـه  

.جمع کې قید کي
جریمه

:اتمه ماده
که چېرې لو توناژ بار وونکې نقلیه ) ۱(

ې ضمیمې ) ۲(واسطه ددې مقررې د 
له درج شوو نورمونو خه زیـات بـار   
شوې وي دنوموې واسطې چلوونکی د 

ې داضافي بار پر تخلیه کولو سربېره، د

ۀ بـار اضـافی و   انداز،بارگیری شده
بـه راننـده   شـده را اندازۀ پول اخذ 

.دهدب
حق الوزن و تکت جریمه ۀپارچ
:مهفتمادۀ 

وزارت فواید عامه شکل و محتوای ) ١(
پارچۀ حق الوزن و تکت جریمه مندرج 
این مقرره را ترتیب و از طریق وزارت 

.مالیه طبع می نماید
وزارت فواید عامه مکلف اسـت، ) ٢(

ـ  وزن و تکـت جریمـه   پارچۀ حق ال
ورق در ) ١٠٠(را به شکل کتابچه طی 

دو نقل ترتیب وبعد از نشانی شـد در  
جمع کارکن مؤظـف مربـوط قیـد    

.نماید
جریمه
:هشتممادۀ 

بلنـد  بار بریهرگاه واسطۀ نقلیۀ) ١(
ضمیمۀ نورم های مندرجتوناژ بیشتر از

ــماره ــار  ) ٢(ش ــرره ب ــن مق ای
عالوه رانندۀ واسطۀ مذکورشده باشد

مطابق ضمیمۀ باراضافی،برتخلیۀ مقدار



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
اضافي ې ضمیمې مطابق د) ۱(مقررې د 

.بار د جریمې پر ورکې مکلف دی
د سرغونې د تکرار په صورت کې، ) ۲(

د لو توناژ بار وونکې نقلیه واسطې د 
کتابچه پـه  ) رېدو(ترانسپورتي سیر 

.سور رن سره په نه کېي
دترانسپورت وزارت مکلـف دی، د  )۳(

د دې سرغونې د تکرار په صورت کې 
فقـره کـې درج شـوې    ) ۲(مادې په 

میاشتو مـودې  ) ۳(درېدوکتابچه د 
.لپاره د تعلیق په حالت کې راولي

ثبت
:نهمه ماده

ظف کارکوونکی مکلف دی، د حـق  ؤم
الوزن پارچه چې ددې مقررې د شپمې 

فقره کـې د درج شـوو   ) ۳(مادې په 
 ک مشخصاتو لرونکې وي او د جریمې

پرمشخصـاتو  چې دحق الوزن دپـارچې 
سربېره، د اضافي بار د جریمې مبلغ هم 

پـه اونـدو   په هغـه کـې درج وي،  
.دفترونوکې ثبت کي

مکلف به پرداخت این مقرره)١(شماره
.می باشدجریمه بار اضافی

درصورت تکرار تخلف، کتابچـۀ  )٢(
بـاربری  سیر ترانسپورتی واسطۀ نقلیه

بـه رنـگ سـرخ نشـانی     بلند توناژ
.می گردد

،وزارت ترانسپورت مکلف است) ٣(
چـۀ  درصـورت تکـرار تخلـف کتاب   

بـرای  این ماده را ) ٢(سیرمندرج فقرۀ
ماه در حالت تعلیـق قـرار   ) ٣(مدت 

.دهد
ثبت 
:منهمادۀ 

حق ۀپارچکارکن مؤظف مکلف است،
که حاوی مشخصات منـدرج  را الوزن 
مـادۀ ششـم ایـن مقـرره     ) ٣(فقرۀ 

ـ  را کـه عـالوه   هبوده و تکت جریم
،برمشخصــات پارچــۀ حــق الــوزن

بار اضافی نیـز در آن درج  مبلغ جریمۀ 
در دفـاتر مربـوط ثبـت    ،می باشـد 

.نماید



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
د ترالسه شوو وجوهو راولول

:لسمه ماده
پدې مقرره کې درج شوی د حـق  ) ۱(

تحصیل الوزن دمبالغو او نغدي جریمې د
ظف کارکوونکی مکلف دی، راـول  ؤم

کې د ورو په تر) ۱۰(شوي مبالغ د
دولت دوارداتو په حساب کې بانک تـه  
تحویل کي، آویز یې فواید عامې وزارت 

رته لدې د نوموو مبـالغو  ته واستوي، پ
سربېره، د هرې ورې ن په يپرتحویل

واندې د هغو د لس سلنې معادل جریمې 
.پرورکې مکلف دی

ې دمالیې وزارت مکلـف دی، پـد  ) ۲(
، دحق وجوهيمقرره کې درج ترالسه شو

العبوردمحصول دقانون دشپمې مادې په 
فقره کې د درج شوو موخو دپلـي  ) ۲(

کېدولپاره د فواید عامې وزارت په واک 
.کې ورکي

په لویو الرو کې د لو تونـاژ بـار   
وونکو نقلیه وسایطو کنترول

:یوولسمه ماده
د فواید عامې وزارت کوالی شي، د ) ۱(

جمع آوری وجوه حاصله 
:دهممادۀ 

ؤظف تحصیل مبالغ حـق  کارکن م) ١(
نقدی مندرج این مقرره ۀالوزن و جریم
مبالغ جمع آوری شده را مکلف است،

روز به حساب واردات ) ١٠(در خالل 
به آویز آن را ،دولت تحویل بانک نموده 

در غیر ،وزارت فواید عامه ارسال نماید 
آن عالوه بر تحویلی مبالغ مـذکور،در  
برابر هرروز تأخیرمکلف به پرداخـت  
ــی ــادل ده فیصــد آن م ــه مع جریم

.باشد
وجـوه  ،وزارت مالیه مکلف است) ٢(

مندرج این مقرره را جهت  تحقق ۀحاصل
مادۀ ششـم  ) ٢(اهداف مندرج  فقرۀ 

ــو   ــق العب ــول ح ــانون محص رق
به اختیار وزارت فوایـد عامـه قـرار    

.دهد
بری ربـا کنترول وسـایط نقلیـۀ   

بلندتوناژ در مسیر شاهراه ها 
:یازدهممادۀ 

توسط وزارت فواید عامه می تواند،)١(



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
 روپونو په واسطه، لو ندهر توناژ بار

وونکي نقلیه وسایط په لویو الرو کـې  
کنترول کي او د هغو د حق الوزن پارچه 

.او د جریمې ک مالحظه کي
که چېرې ثابته شي چې چلوونکی په )۲(

نقلیه واسطه کې اضافي بـار لېـدوي،   
سـربېره، ددې  ) تخلیې(دهغې پر تشولو 

ه ضمیمه کـې ددرج  ) ۱(مقررې په 
برابره ورکې مکلف شوې جریمې پردوه

.دی
فقره کې ) ۱(که چېرې ددې مادې په)۳(

درج شوې دواسطې چلـوونکی، دحـق   
الوزن پارچه یا د جریمې ک نـه وي  
اخیستی، له احوالو سره سم، ددې مقررې 

ه ضمیمه کـې د درج شـوې   ) ۱(په 
جریمـــې پـــر دوه برابـــره   

صورت کې ۀورکې مکلف دی او په هغ
ظـف  ؤد مچې دپارچې نـه اخیسـتل  

سره کارکوونکي په موافقه او سازش تر
ظف کارکوونکی د قـانون  ؤشوي وي،م

دحکمونومطابق ترعدلي تعقیب النـدې  
.نیول کېي

ظف کارکوونکی د حق ؤکه چېرې م) ۴(

بار بری نقلیۀ سایطو،گروپ های سیار
ر شاهراه ها کنترول بلند توناژ را در مسی

حق الوزن و تکت جریمۀ ۀنموده و پارچ
.ا مالحظه نماید آن ر

ــه  )٢( ــردد ک ــت گ ــاه ثاب هرگ
نقلیـه  ۀراننده بار اضافی را در واسـط 

عالوه بـر تخلیـۀ آن،   ،حمل می نماید
مکلف به پرداخت دو برابـر جریمـۀ   

این مقرره می ) ١(مندرج ضمیمۀ شماره 
. باشد

منـدرج  ۀهرگاه راننـدۀ واسـط  )٣(
حق الوزن یا ۀپارچاین ماده،) ١(فقرۀ 

ــ ــت جریم ــوده تک ــذ ننم ه را اخ
باشد، حسب احوال مکلف به پرداخت 
دو برابر جریمۀ مندرج ضمیمۀ شـماره  

ــی )١( ــرره مــ ــن مقــ ایــ
عـدم اخـذ   کـه  یصورتباشد و در

پارچه به موافقۀ و سازش کارکن مؤظف 
ــد،  ــده باشـ ــل آمـ ــه عمـ بـ

ــف   ــارکن مؤظ ــام  ک ــق احک طب
قانون تحـت تعقیـب عـدلی قـرار     

.می گیرد
پارچۀ حـق  فهرگاه کارکن مؤظ) ٤(



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
الوزن پارچه یا د جریمـې کـ ددې   
مقررې د اکلو نورمونـو او د منضـمه   
جدول له په پام کې نیولو پرتـه صـادر   

دیب الندې نیـول کېـي،   کي، تر تْا
خوداچې ثابته کي چې د لو توناژ بار 

، د اضافي یوونکې نقلیه واسطې چلوونک
بار مقدار د وزن کولو له اکلي ـای  
خه له تېرېدو وروسته، بار اخیستنه کې 

.ده
که چېرې رنده روپ، لو توناژ ) ۵(

باروونکې نقلیه واسطه بیا وزن کي، د 
چې د لرلو په صـورت  حق الوزن د پار

) ۲(مادې په کې،ددې مقررې د شپمې 
فقره کې د درج شوي مبلغ له ورکـې  

.خه معاف وي

الوزن یا تکت جریمه را بدون رعایـت  
نورم های معینـه و جـدول منضـمۀ    
این مقرره صادر نماید، مورد تأدیـب  
قرار می گیرد، مگـر اینکـه ثابـت    
نمایــد کــه راننــدۀ واســطۀ    

بلند توناژ مقدار بار اضافی بار بری نقلیۀ 
ــل   ــور از محـ ــد از عبـ را بعـ
ــوده   ــری نم ــار گی ــۀ وزن، ب معین

.است
بار هرگاه گروپ سیار،واسطۀ نقلیۀ)٥(

بلند توناژ را مجددًا وزن نمایـد،  بری 
از ،صورت داشتن پارچۀ حق الوزنرد

) ٢(مبلــغ منــدرج فقــرۀ پرداخــت
ــرره  ــن مق ــادۀ ششــم ای ــاف م مع

.می باشد



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

درېیم فصل
وروستني حکمونه

سرغچ شوې محموله
:دوولسمه ماده

که چېرې د ترانزیت په پروسه کې شامله 
لو توناژ بار وونکې نقلیه واسطه، دمجاز 

، د محمـولې  نورم خالف بار وهلی وي
سرغچ یې د اضافي بار د تشولو په غرض 
نه خالصېي، هغه ته د تېرېدو اجازه نـه  

.ورکول کېي، بېرته مستردېي
د ادارو همکاري

:دیارلسمه ماده
وزارتونه اواوندې دولتـي ادارې  ) ۱(

مکلفې دي، ددې مقررې د حکمونو د ه 
تطبیقولو لپاره د فواید عامې لـه وزارت  

.همکار وکيسره الزمې 
د کورنیو چارو وزارت مکلف دی، ) ۲(

دلو توناژ تلو دنصبولو دایونو د امنیت 
د تْامینولو پـه منظـور، الزم تدبیرونـه    

.ونیسي

فصل سوم
احکام نهائی

محمولۀ سرغچ شده
:زدهمدوامادۀ 

ونـاژ   باربری بلند تۀنقلیۀهرگاه واسط
شامل پروسه ترانزیت،خالف نورم مجاز 
بار زده شده باشد، سرغچ محمولـه آن  

،بار اضافی باز نگردیـده ۀغرض تخلی
اجازه عبور به وی داده نشده دو بـاره  

.مسترد می گردد
همکاری ادارات 

:دهمسیزمادۀ 
وزارت ها وادارات دولتی ذیـربط  )١(

مکلف اند، جهت تطبیق بهتر احکام این 
ه با وزارت فواید عامه همکـاری  مقرر

.الزم نمایند
،وزارت امور داخله مکلف اسـت ) ٢(

به منظور تأمین امنیت محالت نصـب  
ترازوهای بلند توناژ تدابیر الزم اتخـاذ  

.نماید



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
ندلوکارت او یونیفورمژد پې

:وارلسمه ماده
د تلو او د رنده روپونـو د برخـې   

ندلو کارت ژکارکوونکی د اني پې
ی دی چې د فواید عامې او یونیفورم لرونک

.وزارت لخوا، برابر او وېشل کېي
د الیحو او کنالرو وضع کول

:پنلسمه ماده
اوندو ادارو پـه  دفواید عامې وزارت د

کوالی شـي ددې مقـررې د   همکار
حکمونو ده تطبیقولو په منظور،الیحې او 

.وضع کيکنالرې چې مغایریې نه وي،
انفاذ

:شپاسمه ماده
ره په رسمي جریده کې د خپرېدو دغه مقر

.له نېې خه نافذېي

کارت هویت و یونیفورم 
:همدچهارمادۀ 

کارکن بخش ترازوها و گروپ هـای  
سیار دارای کارت هویت و یونیفـورم  

باشند که از طرف وزارت مخصوص می 
.فواید عامه، تهیه و توزیع می گردد

وضع لوایح و طرزالعمل ها
:دهمپانزمادۀ 

وزارت فواید عامه به همکاری ادارات 
ذیربط می تواند به منظور تطبیق بهتـر  

طرزالعمل های احکام این مقرره لوایح و
.، وضع نمایدکه مغایر آن نباشد

انفاذ 
:دهمشانزمادۀ
رتـاریخ قرره ازاین م ش در جریـدۀ  ن

.رسمی نافذ می گردد



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

ه ضمیمه) ۱(
پر افغانیو باندې د لو توناژ بار وونکو نقلیه وسایطو د اضافي بار د 

جریمې 
د اندازې جدول

د یوه کیلو جریمه د یو ن جریمه د اضافي بار اندازه ه
۳افغان ۳۰۰۰ یو ن اضافي بار ۱

٣.٥افغان ۷۰۰۰ دوه نه اضافي بار ۲
۴افغان ۱۲۰۰۰ درې نه اضافي بار ۳

٤.٥افغان ۱۸۰۰۰ لور نه اضافي بار ۴
۵افغان ۲۵۰۰۰ پنه نه اضافي بار ۵
انافغ۸ ۴۸۰۰۰ شپ نه اضافي بار ۶

که چېرې د لو توناژ بار وونکې نقلیه واسطې اضافي بار له شپو نو خـه  
) ۵۰(زیات وي، پدې صورت کې  د اضافي بار د هر کیلو رام په واندې 

.افغان جریمه اخیستل کېي



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

)۱(شمارهۀضمیم
بری رۀ بابار اضافه وسایط نقیلۀپول جریمۀجدول انداز

افغانیژ به بلند تونا
جریمه فی کیلوجریمه فی تنمقدار بار اضافهشماره

افغانی٣٠٠٠٣یک تن بار اضافه ١

افغانی٧٠٠٠٣.٥دو تن بار اضافه ٢

افغانی١٢٠٠٠٤سه تن بار اضافه٣

افغانی١٨٠٠٠٤.٥چهار تن بار اضافه ٤

افغانی٢٥٠٠٠٥پنج تن بار اضافه ٥

افغانی٤٨٠٠٠٨شش تن بار اضافه  ٦

در ایـن  ،بلند توناژ بیشتر از شش تن باشدباربریۀنقلیۀهرگاه بار اضافه واسط
.افغانی جریمه اخذ می گردد) ٥٠(صورت در برابر هر کیلوگرام باراضافی مبلغ 
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)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

د رېدو او حرکت د مقررې د 
فقرې او د ) ۶(اتلسمې مادې د 

شمېرې د ) ۷۵(دمنضمه جدول 
لغوې په هکله، د افغانستان اسالمي 

جمهوریت د وزیرانو شوري 
مصوبه

)٥: (ه
۱۳۹۳/۲/۱: نېه

:لوم ماده
ه رسمي جریده ) ۴۸۴(کال۱۳۶۰د

د رېدو او حرکت د کې خپره شوې
فقـرې او  )۶(د اتلسمې مادې د مقررې 

شـمېرې لغـو   ) ۷۵(دمنضمه جدولد
اسالمي جمهوریـت د  چې د افغانستان 
نېې پـه  ۱۳۹۳/۲/۱وزیرانو شوري د 

ــوې  ــویب ش ــې تص ــه ک ده، غون
.منظوروم

:دوه یمه ماده
ــوبه ــه مص ــررې دغ ــوې مق د نوم

ــادې  ــمې م ــرې او )۶(دد اتلس فق
ــدول ــمه ج ــمېرې ) ۷۵(د دمنض ش

له حکم سـره یـو ـای پـه     د لغوې

ۀمصوب
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان در مورد 
مادۀ هجدهم ) ٦(لغای فقرۀ ا

منضمۀجدول) ٧٥(و شماره 
ۀ سیر و حرکتمقرر

)٥: (شماره
١/٢/١٣٩٣: تاریخ

:مادۀ اول
مادۀ هجدهم و شماره ) ٦(الغای فقرۀ 

ۀ سـیر و  مقـرر جدول منضمۀ ) ٧٥(
حرکت منتشرۀ جریدۀ رسمی شـماره  

که در جلسـۀ  را ١٣٦٠سال ) ٤٨٤(
شـورای وزیـران   ١/٢/١٣٩٣مؤرخ 

جمهــوری اســالمی افغانســتان   
ــده اســت، منظــور تصــویب گردی

.دارممی
:مادۀ دوم 

ــای   ــا الغ ــراه ب ــوبه هم ــن مص ای
ــرۀ  ــم فق ــدهم ) ٦(حک ــادۀ هج م

ــماره  ــمۀ  ) ٧٥(و ش ــدول منض ج
ــر،   ــاریخ نش ــذکور از ت ــررۀ م مق

الف



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
رسمي جریـده کـې د خپرېـدو لـه     

.نافذېينېې خه،
کرزیحامد 

جمهوریت رئیسياسالمددافغانستان 

ــی     ــذ م ــمی ناف ــدۀ رس درجری
.گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

د سیر او حرکت د مقررې د 
فقرې او د ) ۶(اتلسمې مادې د 

) ۷۵(ضمه جدول د من
شمېرې الغاء

:لوم ماده
ـه رسـمي   ) ۴۸۴(کال په ۱۳۶۰د 

جریده کې خپره شوې د سیر او حرکت د 
فقـره او د  ) ۶(مقررې د اتلسمې مادې 

:شمېره دې، لغو شي) ۷۵(منضمه جدول 
:اتلسمه ماده-۱
په هغْه صورت کې چـې د نقلیـه   ) ٦(

متـرو  ) ۲،۵(واسطې دبـار انـدازه، د  
،يمترواودوال)۲۴(تروارتفاع،م)۴(ورس

نومجموعي مجاز وزن خـه  ) ۳۸(له 
نو او جوه یي ) ۸(دواحد اکسل وزن له 

نو خه زیـاتوالی  ) ۱۶(اکسل وزن له 
وکي، د هغه د حمل او نقـل لپـاره د   

.ترافیکو لیکلې اجازه الزمه ده

مادۀ ) ٦(الغای فقرۀ 
) ٧٥(هجدهم  و شماره 

جدول منضمۀ مقررۀ 
سیر وحرکت

:مادۀ اول
) ٧٥(و شمارۀ مادۀ هجدهم) ٦(فقرۀ 

جدول منضمۀ مقررۀ سـیر وحرکـت   
) ٤٨٤(منتشرۀ جریدۀ رسمی شـماره 

:لغوگردد١٣٦٠سال
:  مادۀ هجدهم -١
ۀبار واسـط ۀزکه اندادر صورتی) ٦(

) ٤(متر ارتفـاع  ) ٥,٢(نقلیه از عرض 
متر وزن مجمـوعی  ) ٢٤(متر طول از 

تن وزن اکسل واحـد  ) ٣٨(مجاز از 
تن ) ١٦( تن واکسل جوره ئی از ) ٨(

تجاوز نماید بـرای حمـل ونقـل آن    
ــاز ــک الزم ۀاج ــی ادارۀ ترافی کتب
.می باشد



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

:دوه یمه ماده 
دغه الغاء په رسمي جریده کې د خپرېدو

.له نېې خه نافذېي

) :٧٥(شمارۀ - ٢

:ماده دوم 
از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی اءاین الغ

.نافذ می گردد

:شمېره) ۷۵(- ٢

کتنې
په افغان باندې د 
نغدي مواخذې 

اندازه
سرغونې د

ول
شمېره

په رقم په عدد
د هر کیلو بار 
په مقابل کې 
 یوه افغان

مواخذه کېي

یو ۱
د نقلیه واسطې 
له مجاز ول 

وزن خه زیات 
بار لېدول

۷۵

مالحظات

اندازه مواخذۀ 
به نقدی 
افغانی نوع تخلف شماره

به 
رقم

به 
عدد

در مقابل هر 
لو گرام بار کی

یک  افغانی  
مواخذه
.میگردد

یک ١

حمل بار بیش 
از وزن 

مجموعی 
مجاز واسطه 

نقلیه

٧٥



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
دمکنیو نقلیه وسایطو د رېدو د 

د مقررې داووه) جواز سیر(جواز 
دېرشمې او اته دېرشمې مادو دتعدیل 

په هکله، د افغانستان اسالمي 
جمهوریت د وزیرانو شوري 

مصوبه
)٥: (ه
۱۳۹۳/۲/۱: نېه

:لوم ماده
ه رسـمي  ) ۹۲۷(پهالک۱۳۸۶د

جریده کې خپره شوې  د مکنیـو  
نقلیه وسایطو د رېـدو دجـواز   
ــه  ــررې داووه دېرشــمې اوات دمق
دېرشمې مادو تعدیل چې د افغانستان 
اسالمي جمهوریت د وزیرانو شوري 

نېې په غونه کـې  ۱۳۹۳/۲/۱د 
.تصویب شوې ده، منظوروم

:دوه یمه ماده
سره یو دغه مصوبه له نوموې تعدیل 

ای په رسمي جریده کې  د خپرېدو 

ۀمصوب
شورای وزیران جمهوری 

تعدیل اسالمی افغانستان در مورد
مواد سی و هفتم و سی و هشتم 

مقررۀ جواز سیر وسایط 
نقلیۀ زمینی 

)٥: (شماره
١/٢/١٣٩٣: تاریخ

:ۀ اولماد
تعدیل مواد سی وهفتم و سی هشتم 
مقررۀ جواز سیر وسایط نقلیۀ زمینی 

) ٩٢٧(منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره 
که در جلسۀ مؤرخ را ١٣٨٦سال 

ــران  ١/٢/١٣٩٣ ــورای وزی ش
ــتان ــالمی افغانس ــوری اس جمه

ــت،    ــده اس ــویب گردی تص
.دارممنظور می
:مادۀ دوم 

این مصوبه همراه با تعدیل مذکور از 
ریخ نشر، درجریدۀ رسمی نافذ می تا

الف 



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
.له نېې خه نافذېي

کرزیحامد 
جمهوریت رئیسياسالمددافغانستان 

.گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
مکنیو نقلیه وسایطو د رېدو د د 

د مقررې د اووه ) جواز سیر(جواز 
دېرشمې او اته دېرشمې

تعدیلو ماد
:لوم ماده

ه رسمي ) ۹۲۷(کال په ۱۳۸۶د 
کنیونقلیه مد جریده کې خپره شوې 

) جوازسیر(وسایطو درېدو دجواز
د مقررې اووه دېرشمه او اته دېرشمه 

:ماده دې، په الندې ول تعدیل شي
:اووه دېرشمه ماده-۱

په مختلفو نقلیه وسایطو کې مجـاز  
ول وزن، له الندې اکلو حـدودو  

:خه زیات نه وي
بـار  لرونکو پر د دوو اکسلونو -۱

کـې، تـر   وونکو نقلیه وسـایطو  
.نو پورې) ۱۷،۵(
) لوبـای (له ترېلر سره تلـو  -۲

مخصوصو نقلیه وسایطو کـې، تـر   
.نو پورې) ۶۱،۵(

تعدیل مواد 
هشتم مقررۀ جواز سی وهفتم وسی و

سیر وسایط 
زمینیۀنقلی

:مادۀ اول
مواد سی وهفتم وسـی وهشـتم   

ـ   ۀمقررۀ جواز سیر وسـایط نقلی
زمینی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره 

ذیًال تعـدیل  ١٣٨٦سال ) ٩٢٧(
:گردد

:مادۀ سی و هفتم-١
وزن مجموعی مجاز در وسایط نقلیۀ 

یشـتر بمختلفه از حدود معینۀ ذیل 
:واندبوده نمی ت

ــاربری در-١ ــۀ ب ــایط نقلی وس
ی ــــسل الکــــادارای دو

.تن) ٥,١٧(
در وسایط نقلیـۀ مخصـوص   -٢

) ٥,٦١(الی ) لوبای(بسته با تریلر
.تن



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
:اته دېرشمه ماده-۲

په نقلیه وسایطو کې د اکسل دپاسه 
مجاز وزن، له الندې اکلو حدودو 

:خه زیات نه وي
د دوو حلقو اېرونو لرونکـی  -۱

نو سره) ۵،۵(مخکینی اکسل، له 
.مساوي

د دوو حلقو اېرونو لرونکی تک -۲
.نو سره مساوي) )۹رخ، له 

د لورو حلقو اېرونو لرونکی -۳
نو ) ۱۲(اکسل، له ) سنل(واحد 

.سره مساوي
د شپو حلقو اېرونو لرونکی له -۴

یو بل سره ندې جوه یي اکسل، له 
.نو سره مساوي) ۵،۱۷(
ه یو د اتو حلقو اېرونو لرونکی ل-۵

بل سره ندې جوه یي اکسل، لـه  
.نو سره مساوي) ۲۲(
د دوولسو حلقو اېرونو لرونکی -۶

له یو بل سره ندې درې اکسله، له 

:مادۀ سی وهشتم-٢
وزن مجاز باالی اکسل در وسایط 
نقلیه از حدود معینۀ ذیل بیشتر بوده 

:نمی تواند
ــروی دارای دو-١ ــل پیش اکس

ـ حلقه تـایر  ) ٥,٥(اوی بـه  مس
.تن
تک چرخ دارای دو حلقه تایر-٢

.تن) ٩(مساوی به 
دارای ) سـنگل (اکسل واحد -٣

) ١٢(مساوی بـه  چهار حلقه تایر
.تن
اکسل جوره ئی باهم نزدیـک  -٤

دارای شش حلقه تایرمسـاوی بـه   
.تن) ٥,١٧(
اکسل جوره ئی با هم نزدیک -٥

دارای هشت حلقه تایرمساوی بـه  
.تن) ٢٢(
سه اکسل باهم نزدیک دارای -٦

) ٣١(دوازده حلقه تایرمساوی بـه  



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
.نو سره مساوي) ۳۱(

:دوه یمه ماده
دغه تعدیل په رسمي جریده کـې د  

.خپرېدو له نېې خه نافذېي

.تن
:مادۀ دوم

این تعدیل از تاریخ نشر در جریدۀ 
.رسمی نافذ می گردد



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣

: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



)١١٣٧(مسلسل نمبر رسمي جريده ١٩/٣/١٣٩٣
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