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 قانون تربیت بدنی و ورزش 

 فصل اول 

 احکام عمومی 

 مبنی

 ماده اول : 
(ماده پنجاه و دوم قانون اساسی افغانستان ،وضع گردیده است .۳این قانون در روشنی حکم فقره )  

 اهداف 

 ماده دوم : 
 اهداف این قانون عبارت اند از: 

بهتر برای آنها .: حمایت وتشویق افراد جامعه به ورزش وایجاد زمینه های ۱  
توسعه وانکشاف ورزش های ملی ومحلی در افغانستان . :۲  
زمینه رشد وگسترش ورزش های المپیکی وغیرالمپیکی . : فراهم نمودن۳  
قهرمانان ، مربیان ، داوران ، پیشکسوتان وسایر کادرهای ورزشی  ، : حمایت از حقوق مادی و معنوی ورزشکاران۴  
و کسب افتخارات ورزشی برای کشور . جامعه های افراد: تقویت سالم استعداد ۵  

 اصطالحات 

 ماده سوم : 
 اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید .

ش قابلیت های بدنی و ایجاد رقابت مطابق است که به منظور کسب مهارت ها ، افزای ز فعالیت های منظم و سازمان یافتۀا ۀ: مجموعورزش :۱

مربوط انجام می گردد.  ۀری های رشتمعیا  

: محلی است که به منظور اجرای فعالیت های ورزشی اختصاص یافته است . ورزشگاه: ۲  

، و جود انسان )جسمانی   : تعلیم و تربیتی است که از طریق حرکات مبتنی بر اصول عملی جریان رشد و تکامل را در همه ابعادترتیب بدنی : ۳

( تسهیل و هم آهنگ نموده و به رشد وشگوفایی استعداد های فرد کمک می کند . و اخالقیی روان  

 هناماس: انجمن ، مجتمع ، اتحادیه ، کلپ و فدراسیون ورزشی غیر دولتی ، غیر انتفاعی است که مطابق احکام این قانون ، اس جمعیت ورزشی :۴

.مربوط وسایر اسناد تقنینی ایجاد گردیده باشد   

  . مربوط گردیده باشدۀ  که ثبت ادارالمللی وسایر کشور ها است  : فدراسیون ، اتحادیه و مجتمع ورزشی بیننهاد ورزشی خارجی  :۵

ارای شخصیت حقوقی مستقل است که دسازمان یا نهاد ورزشی اجتماعی غیر دولتی ، غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و :  فدراسیون ورزشی ملی: ۶

مربوط انجام  مطابق احکام این قانون و اساسنامۀواحد های کوچکتر رشته های مختلف ورزشی تشکیل و فعالیت های ورزشی را  ۀاز تجمع داوطلبان
 می دهد .

در جهان بوده و ورزشی  عی است که مسوول یک یا چند رشتۀدولتی و غیر انتفا مستقل غیر: سازمان فدراسیون ورزشی بین المللی : ۷

  . مربوط عضویت آنرا داشته و فعالیت می نماید رها در رشتۀکشوفدراسیون های ملی 

  .ورزش داشته باشد  ۀ کاری ، مدیریت و تالیفات در عرصۀبوده و افتخار آفرینی ، تجرب یرزشوخوب  : شخصی که دارای پیشینۀ پشکسوت: ۸

و ((Deaflympic    ناشنوایان  (  paralympics: سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی مشمول معلولین جسمی ) های ملی کمیتۀ:9

 مربوط فعالیت می نمایند. اند که مطابق اساسنامۀ ( Special Olympicsمعلولین ذهنی )

مربی گری را از فدراسیون ملی یا  و تصدیق نامۀ شخصی است که تعلیمات و آموزش های الزم را در رشتۀ ورزشی فرا گرفته : مربی ورزشی: ۱1

 ده باشد .ومریوط کسب نم ۀبین المللی رشت

ورزشی میان دو ورزشکار یا دو تیم ،  دارانه مطابق معیارها و مقررات یک رشتۀ: شخصی است که به انجام قضاوت عادالنه و غیر جانب داور :۱۱

 یا بین المللی مربوط اخذ نموده باشد . داوری نماید و جواز فعالیت داوری را از فدراسیون ورزشی ملی 
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 شخصی است که حرکات منظم  فزیکی و فکری را ، به منظور کسب مهارت ، صحت و پیروزی در رقابت های انجام می دهد .ورزشکار : 12: 

ها، مجتمع ها و ها، اتحادیه  ه منظور فعالیت مربیان ، ورزشگاه ها ، فدراسیون ها ، کلپ: سند رسمی کتبی است که ب جواز فعالیت ورزشی: ۱۳

 انجمن های ورزشی ، مطابق احکام این قانون صادر می گردد .

 ناسب جهت جبران انرژی از دست رفتۀم ربیان تیم های ملی به منظور تغذیۀورزشکاران و م مبلغ یا وجوهی است که برای ::پول عصریه ۱۴

 جریان تمرینات تیم ملی و آمادگی بهتر از طرف اداره پرداخت می گردد .

بین المللی المپیک را داشته و شامل  ا بین المللی آن عضویت رسمی کمیتۀی جهانی یورزشهای اند که فدراسوین ها : ورزش های المپیکی: ۱۵

  .د نبین المللی المپیک می باش زی های تابستانی یا زمستانی کمیتۀبا

بین المللی المپیک نمی باشند و فعالیت تعداد  زی های تابستانی یا زمستانی کمیتۀورزشهای اند که شامل با : ورزش های غیر المپیکی: ۱۶

بین المللی المپیک برسمیت شناخته شده و تعداد دیگر فدراسیون ها و سازمانهای  المللی این رشته ها از طرف کمیتۀ فدراسون های جهانی و بین
 .د نهانی و بین المللی ثبت و راجستر دولت های متبوع شان می باشج

اجتماعی کهن افغانستان داشته ، در مصروفیت های سالم زندگی در تاریخ  و ورزش های اند که ریشتۀ بازی ها:  ورزشهای ملی و محلی: ۱۷

  .می شود ء آزادی خواهی ، سلحشوری و حفظ نوامیس اجرا روحیۀ بوده به منظور بلند بردهمردم افغانستان  ، عنعنات و فرهنگی پسندیدۀ رسوم ءجز

  مرجع تطبیق 

 :ماده چهارم 
 و ورزش مرجع تطبیق احکام این قانون می باشد .ریاست عمومی تربیت بدنی 

 فصل دوم 
 

 تشکیل و طرز فعالیت ریاست تربیت بدنی و ورزش 

 اداره شکیل 

 پنجم : مادۀ
بوده که منبعد در این قانون به نام اداره یاد ، رهبری و انسجام ورزش در کشور و ورزش ، مسوول مدیریت ریاست عمومی تربیت بدنی  (۱)

 . می گردد

 

 . گانه تنظیم می گرددها و طرز فعالیت اداره توسط مقررۀ جدایُیات تشکیل ، وظایف ، صالحیت جز (۲)

 

 وظایف اداره 

 ششم :  مادۀ
 ذیل میباشد :  اداره دارای وظایف عمدۀ

 به خصوص زنان ،اطفال و اشخاص دارای معلولیت .: مساعه ساختن شرایط ورزشی برای اتباع کشور ۱
 طرح و تطبیق پالن های انکشافی ستراتیژیک ورزشی .: ۲
 هم آهنگی با نهاد های مماثل .مین مناسبات و ا: ت۳
 های ورزشی .کلپ ها ، اتحادیه ها، مجتمع ها ، انجمن ها و فدراسیون ،: ثبت مربیان ، داوران ، ورزشگاه ها ۴
اتحادیه ها ، مجتمع ها ، انجمن ها و فدراسیون های ورزشی ورزشگاه ها ، کلپ ها ،  داوران ، ت و بررسی از فعالیت های مربیان ،: نظار۵
. 

 و کلپ های ورزشی .عالیت به مربیان ، ورزشگاه ها ف: اعطای جواز ۶
قهرمانی و مدال ورزشی برای  ب تیم های ملی ، تفویض تصدیق نامۀمسابقات ورزشی ، انتخامنظم : ایجاد تسهیالت جهت برگزاری ۷

 تیم های ملی به همکاری فدراسیون های مربوط .
 به همکاری فدراسیون های مربوط .و کادر های ورزشی  ران ، مربیان ، داو : ارتقای ظرفیت ورزشکاران۸
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 .بقات  در خارج از کشور و تخنیکی به منظور اعزام تیم های ورزشی به مسا: فراهم آوری امکانات و تسهیالت مالی 9
ها در ورزشکاران تیم ملی ، البسه و تجهیزات ورزشی مصارف تیم   فدراسیون ها ، عصریۀ االجرت ) فیس( ساالنۀ: پرداخت حق ۱1

 رویداد های ورزشی داخلی و خارجی .
 های ورزشی.منظور هم آهنگی برنامه های ورزشی وزارت ها ، ادارات دولتی و سایر نهاد : اتخاذ تدابیر به ۱۱
 محلی افغانستان .ی ملی : انسجام ، رشد و انکشاف ورزشها۱۲
 فدراسیون ها ، مسابقات داخلی  و خارجی .: ایجاد کمیته های اختصاصی به منظور حل منازعات ۱۳
فدراسیون ها ، پیشکسوتان ورزس و قلم مجامع اجتماعی و فرهنگی ،  به همکاری نهاد های ورزشی ،ورزش افغانستان تدوین تاریخ  ۱۴

 بدستان .
 .فرهنگی ورزش در کشور  گزاری روز های ورزش و رشد و توسعۀ: تهیه تقویم ورزشی به منظور بر ۱۵
 اساسنامه ها ، لوایح و رهنمود ها .قرره ها ، : طرح م۱۶
 وظایف مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط . انجام سایر: ۱۷

  

 المپی افغانستانبین ملی  ۀکمیت          

 :ماده هفتم
، ر مسابقات ورزشی اشتراک تیم های ورزشی شامل بازی های المپیکی دجهت  نگیک افغانستان به منظور تآمین هماهملی المپی ۀکمیت: ۱

 فعالیت می نماید.

بین المللی  ۀممثل کمیت، ورزش  ۀتفاعی و غیر سیاسی است که در عرصغیردولتی،غیر ان نهاد یا سازمان، فغانستان المپیک املی  ۀکمیت: ۲
اساسنامه مربوط و رعایت  بین المللی المپیک،ۀ مطابق کمیت، هنمود  گیافغانستان نماینداز  بین المللی ۀدر کشور بوده ودر کمیتالمپیک 

 فعالیت مینماید.اسناد تقنینی کشور 

 . تنظیم می گردد مربوط ملی المپیک افغانستان در اساسنامه  ۀت،تشکیل،وظایف و صالحیت های کمیترز فعالیط: ۳

 

  فوتبال  کرکت افغانستان و فدراسیونبورد 

 : هشتم ۀ ماد
( ماده پنجم این قانون مستثنی می باشد ۱)و از حکم مندرج فقره گردد  تنظیم می کرکت افغانستان در اساسنامه مربوط (طرز فعالیت بورد ۱)

. 
 ( ماده پنجم این قانون مستثنی می شود .۱) فقرۀتنظیم می گردد و از حکم مندرج وتبال در اساسنامه مربوط ، طرز فعالیت فدراسیون ف( ۲)

  گزارش ارایه می نماید . یس جمهور اسالمی افغانستان به ریلیت های خویش ااز اجراآت و فع فوتبال و فدراسیونکرکت افغانستان ( بورد ۳)

 موزیم ورزشی

:ماده نهم  

موزیم اختصاصی را مطابق اسناد تقنینی مربوط ایجاد نماید. ،اداره میتواند به منظور حفظ افتخارات ورزشی و دست آورد های ورزش کاران در کشور   
 

 آرشیف ورزش

دهم:  مادۀ  
شنیداری و ، آرشیف دیداری ، مدنی و فدراسیون های ورزشی  ، جامعۀمجامع اجتماعی و فرهنگی ، اداره میتواند به همکاری نهاد های ورزشی 

 نوشتاری ورزشی را ایجاد نماید.

 آگاهی عامه 

یازدهم: مادۀ   
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گفتگو و گزارش از طریق ، جزوه های آموزشی  ،مجله ، چاپ کتاب ، به منظور رشد و توسعۀ فرهنگ ورزش به وسیلۀتواند  اداره می
 سایت مربوط و رسانه های هماهنگی تدابیر الزم اتخاز و عملی نماید .

ی ورزشی را به همکاری نهادهای ذیربط ایجاد نماید.یزیون و رادیویتلو، تواند  ( اداره می۲)  
 

 فصل سوم

 عرصه های ورزشی 

 ورزش اطفال 

: دوازدهم مادۀ  

ذیل میباشد.  الن و نوجوانان( اداره مکلفیت هایورزش اطفال )نونها اداره در عرصه  
 بط .کودکستانها و مکاتب و همایت آنها به همکاری ادارات ذیر، ورزش اطفال در ورزشگاه ها  فراهم نمودن زمینۀ: ۱
اسیون های در رشته های مختلف به همکاری فدر طفالرت های ورزشی ایجاد تیم های ملی اکسب مها غرض مساعد ساختن زمینۀ: ۲

 مربوط .
  . در کودکستانها و مکاتب و تنظیم نصاب و مواد آمورشی ورزشترتیب  ،یه همکاری تخنیکی در ته: ۳
و وسایل ورزشی جهت ارتقای مهارت ها و ظرفیت ها . تهیه تدارک: ۴  
شته های مختلف و انتخاب چهره های نخبه با همکاری فدراسیون : فراهم آوری تسهیالت تمرینات ورزشی و برگذاری مسابقات ر۵

 مربوط.
: طرح و ترتیب برنامه های انکشافی اطفال به منظور تقویت جسمی و فکری و کسب مهارت های ورزشی آنها.۶  
: تطبیق برنامه های علمی به منظور استعداد یابی جسمی اطفال از نظر اناتومی و فزیولوژی.۷  

 ورزش زنان 

: ده سیزدهمما  

  . یت های ذیل میباشدفی مکلاداراداره در عرصۀ ورزش زنان  (۱)
یتی نهاد های ورزشی .ن در ساختار های تشکیالتی و مدیرثر زنا: سهم مو۱  
فدراسیون های جوانان و بزرگ ساالن زن در رشته های مختلف ورزشی با همکاری ، نوجوانان  ،تیم های ملی نو نهاالن  ، تقویت و توسعۀ : ایجاد۲

 مربوط.
  . و والیات : اعمار ورزشگاه های مخصوص زنان و دختران در مرکز۳
  . وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی با همکاری فدراسیون مربوط ساختن برنامه های ورزشی زنان میان: هم آهنگ ۴
قهرمانی و قهرمان ، مشارکت آنها را در عرصه های مدیریت ورزشی ینۀ ، سهولت الزم را به ورزشکاران زن مساعد نموده و زم( اداره مکلف است ۲)

  . پروری فراهم نماید
غانی اف ، فرهنگ زنان با نظر داشت ارزشهای اسالمیلباس مخصوص را برای ورزشکاران زن به همکاری وزارت امور  ، نمونۀ ( اداره مکلف است ۳)

  . المللی مربوط تهیه و تنظیم نمایدسیون ورزشی بین و رعایت لباس مورد قبول فدرا
در این صورت اداره نمیتواند تیم ورزشی ، ( هرگاه لباس مورد قبول فدراسیون ورزشی بین المللی در مغایرت با ارزشهای اسالمی قرار داشته باشد ۴)

  . را غرض مسابقات اعزام نماید

 ورزش معلولین 

چهاردم:  مادۀ  
، ( (Special Olympic  ( و معلولین ذهنی Deaflympic( ناشنوایان )     paralympicلین جسمی )ورزشی برای معلو اداره در عرصۀ
 . باشد های ذیل می یتمکلف ایدار

 : ایجاد مصروفیت های سالم ورزشی .۱
 : تشویق و جذب مجدد آنها در اجتماع از طریق فعالیت های ورزشی .۲
 انجام فعالیت های ورزشی و رقابتی آنها . : اعزام تیم های ورزشی به خارج از کشور جهت۳
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 آنها .آموزشی در بخش های مختلف جهت ارتقای ظرفیت و سمپوزیم های ، ورکشاپ ها ها، سیمیناروسهای: تدویر ک۴
 اجرای تمرینات و انتخابات ورزشکاران نخبه از میان آنها به تیم های ملی کشور . : فراهم نمودن زمینۀ۵
 لوازم ، البسه و تجهیزات ورزشی .، ات تمرینیمودن امکان: فراهم ن۶
 ، ناشنوایان و معلولین ذهنی و حمایت آنها .تر به منظور موثریت ورزش معلولین: مساعد ساختن زمینه های به۷
                                                                .، ناشنوایان و معلولین ذهنی جاد ساختار های ملی معلولین جسمی: حمایت و همکاری در ای۸

 ورزشکاران افغان خارج از کشور 

 پانزدهم: مادۀ
اداره مکلف است به منظور جذب پذیرش ورزشکاران برتر افغان خارج از کشور زمینه های بهتر را به همکاری فدارسیون های مربوط  (۱)

 .فراهم نماید 

میکانیزم موثر و حضور ورزشکاران برتر افغان خارج از کشور را به همکاری فدارسیون های رشته های مربوط در  ، اداره مکلف است (۲)
رقابت های داخلی با امکانات  نظر داشت طی مراحل مقدماتی پروسۀ بدون ، یم های اعزامی به خارج از کشورت  کمپ های تمرینی

 .هم نماید مادی و تخنیکی با رعایت رقابت های گزینشی فرا

 قرار ذیل اقدام می نماید.، افغان خارج از کشور در ترکیب تیم های ملی  داره به منظور جذب ورزشکاران نخبۀا (۳)
 .شکاران برتر افغان خارج از کشور به رقابتهای انتخاباتی تیم های ملی زو دعوت ور ی: شناسای۱

 .: فراهم آوری زمینه های اعزام ورزشکاران برتر افغان خارج از کشور به رقابت های بین المللی ۲

 

 همکاری ادارات با وزارت های معارف و تحصیالت عالی 

 شانزدهم: مادۀ
 .یت های ذیل میباشد فی مکلااداره با همکاری وزارت های معارف و تحصیالت عالی دار (۱)
 .موزشی درسی ورزش مطابق مقتضیات عصر آ غنا مندی  تجدید برنامۀهمکاری تخنیکی در  -۱
 . آموزش استادان مسلکی ورزشهمکاری تخنیکی در  -۲
 .تحصیالت عالی در رشته های مختلف از طریق تدویر و راه اندازی مسابقات  یم های ورزشی در مکاتب و موسساتهمکاری تخنیکی در ایجاد ت -۳
 .ار ایجاد ورزشگاه ها در مکاتب و موسسات تحصیالت عالی همکاری تخنیکی در اعم -۴
 .ورزش در معارف و موسسات تحصیالت عالی  ی و انتخاب چهره های نخبۀهمکاری تخنیکی در شناسای -۵
 . ی محصالن رشته تربیت بدنیملکارع همکاری در سپری نمودن دورۀ -۶
ضر محسوب ملی یا بین المللی اشتراک می ورزند به اساس مکتوب رسمی اداره غیر حازشی محصالنی که در رویداد های ورو آنعده شاگردان  (۲)

 د .ننمیگرد

 ورزش در والیات 

 هفدهم :  مادۀ
 : دارای مکلفیت های ذیل می باشداداره به منظور ارتقای فنی ورزش در والیات 

 ظرداشت ضرورت و امکانات مالی دولت.با نایجاد ریاست ها و آمریت های ورزش در والیات و در ولسوالی ها  :۱
 به همکاری فدراسیون های مربوط.های آموزشی برای مربیان و داوران در والیات و ولسوالی ها تدویر برنامه  :۲
 در والیات و ولسوالی ها .ها گاه اعمار ورزش:۳
 فدراسیون های مربوط.ولسوالی ها برای مسابقات رفت و برگشت به مرکز وسایر والیات  به همکاری  ودعوت تیم های والیات  :۴
 جهت رشد ورزش های ملی و محلی افغانستان .ه های منظم و تطبیق برنامطرح  :۵
 در والیات .گی های فدراسیون ها و تیم های منتخبه نمایندسای وژستیکی جهت برگزاری انتخابات رومالی و ل : فراهم نمودن زمینۀ۶
 سای نمایندگی های فدراسیون. ارت از برگزاری انتخابات شفاف رو: نظ۷
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 فصل چهارم 

 ایجاد و انحالل نهاد های ورزشی و وظایف اداره در برابر آنها 

 ایجاد            

 هجدهم :  مادۀ            
ت ها ، یعجم ها ، مجتمع ها و انجمن هایی که در راستای ورزش فعالیت می نماید مکلف اند ، با نظر داشت احکام قانون اتحادیه  (۱)

 جواز فعالیت بدست آورند .
 .دنخویش را از اداره بدست آورو ورزشگاه های ورزشی مکلف اند ، جواز فعالیت فدراسیون ها کلپ ها ، مربیان ،( ۲)
جدا گانه طرزالعمل ماده ( این ۲) دور جواز فعالیت ورزشی مندرج فقرۀفدراسیون های ورزشی ملی و ص( شرایط و معیار های ایجاد ۳)

 نتظیم می گردد .

 و فدراسیون های ورزشیانحالل نهادها 

 نزدهم مادۀ
 از حاالت ذیل منحل می گردند .فدراسیون های ورزش های المپیکی در یکی  (۱)

 مربوط منحل گردیده باشد . المللی رشتۀدر صورتی که فدراسیون جهانی یا بین : ۱
 فعالیت خویش در والیات اقدام ننماید . به توسعۀ: در صورتی که فدراسیون مربوط ۲
 فاقد تیم های ملی منتخب باشد .در چهار سال که فدراسیون مربوط : در صورتی ۳
 مربوط در کشور مساعد نباشد . رشتۀشرایط رشد و انکشاف : در صورتی که ۴
 عدم معیار های علمی و فنی . : ۵

   یکی در حاالت ذیل منحل می گردند.فدراسیون های ورزش های غیر المپ (۲)

                                                     .ماده را تکمیل نکرده باشد ( این ۱) ( مندرج فقرۀ۵و۱،۲،۴)اجزای: در صورتی که شرایط مندرج ۱   
 .: در صورتی که فدراسیون مربوط در سه سال فاقد تیم های ملی منتخب باشد ۲

 منحل می گردند .ذیل در حاالت فدراسیون های ورزشی های که توسط افغانها ایجاد گردید  (۳)

 والیات اقدام ننماید . فعالیت خویش در مربوط به توسعۀدر صورتی که فدراسیون : ۱
 منتخب باشد .ملی  های : در صورتی که فدراسیون مربوط در چهار سال فاقد تیم۲
 .( این ماده را تکمیل نکرده باشد ۱) قرۀ( ف۵و  ۴: در صورتی که شرایط مندرج اجزای )۳

 رسی و ثبت دارایی های منقول و غیر منقول بر

 بیستم :  مادۀ
موظف مرکب از دارایی های منقول و غیر منقول نهاد های ورزشی و فدراسیون هایی که منحل گردیده اند ، تحت نظر کمیسیون 

نهادهای ورزشی و فدراسیون  ثبت گردیده و طبق احکام اساسنامۀبررسی و ملی المپیک افغانستان و فدراسیون مربوط  اداره ، کمیتۀ
به یا فدراسیون ها دارای فعالیت مشابه توزیع می گردد. در صورتی که نهاد ورزشی مشا فدراسیون ها از نهاد ها ورزشی یایکی ها به 

 موجود نباشد ، دارایی منقول و غیر منقول به اداره تعلق می گیرد .

 وظایف اداره در برابر فدراسیون ها 

 بیست و یکم :  مادۀ

ظایف و صالحیت در تعامل با فدراسیون ها دارای و میکانیزم شفاف و موثراداره به منظور حمایت از فدراسیون ها و ایجاد (۱)
 های ذیل می باشد : 

 و فعالیت فدراسیون ها .: همکاری در ایجاد ۱
 برای فدراسیون ها .نمونوی : تهیۀ اساسنامۀ ۲
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 مربوط . ها با رعایت اساسنامۀسای فدراسیون : تهیۀ میکانیزم برگزاری انتخابات رو۳
 سای فدراسیون ها .برگزاری انتخابات رو در همکاری مالی و لوژستیکی: ۴

 و والیات .ملی و منتخبه در مرکز های مسابقات انتخاباتی تیم : حمایت مادی و معنوی از برگزاری ۵
 و برنامه های بین المللی . ت ورزشکاران به رقابت هاآهی: حمایت از اعزام اعضای تیم های ملی و ۶
 به تیم های ملی . ناته های بهتر تمریوری زمینمادی و معنوی و فراهم آحمایت : ۷
راسیون ها مطابق معیار های ملی و بین المللی با نظر داشت کتگوری های سنی ، وزنی موجود و تیم های ملی فد : تعیین تعداد سهمیۀ عصریۀ ۸
  . و مربیان تیم  های ملی ءبه اعضا ۀداخت عصریپر
راسیون مطابق اسناد تقنینی مربوط.ئت فدو سفریه ، جیب خرچ و سایر مصارف سفر های خارجی تیم های ملی و هی: پرداخت کرایه 9  

:پرداخت مصارف اداری فدراسیون ها .۱1  
بین المللی .فدراسیون های  : پرداخت حق العضویت ساالنۀ۱۱  
نهاد های داخلی و خارجی فدراسیون ها. : نظارت ، بررسی و ارزیایی فعالیت های اداری و مالی و کمک های مالی۱۲  
: طی مراحل و صدور جواز فعالیت .۱۳  
: حل منازعات و احتالفات ذات البینی فدراسیون ها .۱۴  
: حمایت مالی از فعالیت های فدراسیون مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی .۱۵  
گیری از ایجاد فدراسیون های موازی .: جلو۱۶  
ارش از فعالیت فدراسیون ها .: اخذ گز۱۷  
و  ءرفت و برگشت برای اعضا تیم های ملی یا پرداخت کرایۀ ین: فراهم نمودن ترانسپورت جهت انتقال اعضای تیم های ملی به محالت تمر۱۸

  . مربیان تیم های ملی
 نمودن تمرینات الزم )قرنطین ( به منظور آماده: پرداخت مصارف خوراک و خوابگاه مناسب تیم های ملی فدراسیون های ورزشی در ایام سپری ۱9

 گی بهتر غرض شرکت در مسابقات مختلف بین المللی .
مربوط . ایف مطابق احکام قانون و اساسنامۀ: سایر وظ۲1  

جدا گانه تنظیم می گردد . رۀ( این ماده در مقر۱) فقرۀ ۱9خوابگاه مناسب مندرج جزء  مصارف خوراک و ( امور مربوط به اندارۀ۲)  
( طرز پرداخت کرایه و تثبیت اعضای تیم های ملی جهت رفت و برگشت غرض تمرینات به محالت مربوط توسط طرزالعمل جدا گانه تنظیم می ۳)

د: گرد  

 وظایف اداره در برابر کمیته ملی المپیک افغانستان 

بیست دوم:  مادۀ   
یل می باشد.دارای وظایف و صالحیت های ذاستقاللیت آن  ظفافغانستان با ح ملی المپیک (اداره در برابر کمیتۀ۱)  
  . فراهم نمودن امکانات تسهیالت مالی تخنیکی جهت اعزام تیم های ملی فدارسیون های المپیکی و ورزش های المپیکی -۱
فدراسیون ها و  ، اساسنامۀ مطابق احکام این قانون، سای فدراسیون های المپیکی ونطارت و همکای مالی و تخنیکی در برگذاری انتخابات ر -۲

 طرزالعمل انتخابات روسای فدراسیون ها.
  . نظارت و ارزیابی از کمک های مالی و تخنیکی جهت اعزام تیم های ملی فدراسیون های المپیکی -۳
  . های المپیکی مربیان و داوران فدراسیون های المپیکی در رویداد ، ورزشکاران نظارت از روند انتخاب -۴
  . نظارت از کمک های مالی دولت افغانستان و موسسات ملی و بین المللی -۵
سال  جۀاز ختم سال مالی جهت ترتیب بودرویدادهای المپیکی راشش ماه قبل  ، برنامه های ساالنۀلی المپیک افغانستان مکلف است ( کمیتۀ م۲)

  . مالی آینده به اداره ارسال نماید

 تامین روابط باسایر نهاد ها 

:بیست سوم مادۀ  
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ادیه ها و نهاد های ورزشی دولتی و غیر دولتی که در چوکات وزارت ها و ریاست های مستقل حات، مجتمع ها ، با سایر انجمن ها ، اداره میتواند
مطابق احکام این قانون و اسناد  ، کشور ها انداتحادیه و مجتمع های ورزشی سایر ، دولتی و نهاد های ورزشی خارجی که مشمول فدراسیون ها 

روابط خویش را تامین نماید، تقنینی مربوط   
  

 فصل پنجم

ونیت و امتیازات مالیئمص  

 مصئونیت و مصدومیت ورزشکاران 

:چهارم تبیس مادۀ  

با شرکت های دولتی یا ، رهبران فدراسیون ها و کارکنان اداره ، ، داورانو مربیان تیم های ملی ونیت اعضا ءئره مکلف است به منظور مص(ادا۱)
صحی عقد نماید. وصی قرارداد بیمۀخص  

صحی توسط طرزالعمل جدا گانه تنظیم میگردد. بیمۀ ط و معیار هایایشر (۲)  
  جو نمایند .جوست راه های مناسبرا برای مصونیت ورزشکاران ، شگاها و فدراسیون های ورزشی مکلف اندزور ، نهادها (۳)
نی و معیاری یمتمرینات و مسابقات آنها را در فضای مناسب با وسایل ا، رزشی مکلف اند به منظور مصونیت فزیکی ورزشکاران نهاد های و ( ۴)

 برگزار نماید.
الصحه  حفظ، وسایل  ، از امکاننی و صحی تمرین اعم ، شرایط ایممالکین تاسیسات ورزشی و فدراسیون ها مکلف اند ، مربیان ورزشی ، اداره  ( ۵)

  . موزش ورزشکاران را تامین نمایدآو 
در صورتیکه ورزشکاران حین تمرین با مسابقه در مطابقت با معیارهای فنی و ایمنی ، اشتراک در فعالیت ها و رقابت های ورزشی داوطلبانه بوده  ( ۶)

ن از مسولیت برگزار کننده و افراد ذیدخل در آ مراجع، و اساسنامه های  فدراسیون های ملی و بین المللی و مقررات مسابقات مصدوم یا فوت نماید 
  ی معاف میباشند .مدنی و جزای

 تقدیر 

نجم بیست پ مادۀ   
، مربیات  ،ورزشکاران  ، دانی بیشتر از دست آورد های ورزشی در رویداد های ملی و بین المللی و کسب افتخاراتاداره میتواند به منظور قدر (۱)

 داوران و پیشکسوتان را تقدیر نماید.
  .ورزشگاهای ورزشی را بنام نخبه گان ورزش به همکاری ادارات مربوط نام گذاری نماید ،داره میتواند (ا۲)

 امتیازات مالی مدال آوران ، مربیان ، داوران و پیشکسوتان 

:بیست ششممادۀ   

رشته های مختلف ورزش و ایجاد فرهنگ قهرمان پروری و افتخار آفرینی با نظر داشت تفکیک ارزش  منظور قدردانی از مدال آوران نخبۀبه  (۱)
  . طور ذیل پرداخت می شود، اداره  ، امتیازات مالی از بودیجۀمربوط  ، مطابق مقررۀمدال 

انی یا زمستانی المپیک بین المللی.کتگوری اول : پرداخت امتیازات و مدد معاش مادام العمر برای مدال آوران بازی های تابست -۱  
بازی های  ، ی یی های آسیاا المپیک بازر، بازی های پاپرداخت امتیاز ساالنه به مدال آوران از بازی های کشور های اسالمی : کتگوری دوم -۲

  . بازی ها و مسابقات کی برای دو دورۀشته های غیر المپیمسابقات جهانی ر، مسابقات جهانی رشته های المپیکی ، ساحلی و داخل سالون  یآسیای
برای دوسال . یی به مدال آوران بازی های منطقوی و مسابقات قاره هپرداخت امتیازات ساالن :کتگوری سوم -۳  
کتگوری چهارم:پرداخت امتیاز به مدال آوران از مسابقات بین المللی برای هر رویداد. -۴  
ادل پنجاه در صد پول باال مع ، مانان شایسته و مدال آور و افتخار آفرین را تربیه نموده باشندبه منظور قدردانی از مربیان نخبۀ ورزش که قهر (۲)

جه اداره پرداخت میشود.بود به مربی تیم اعزامی از ، مدال ینتر  
در تامین عدالت و قضاوت در رقابت های بین المللی ورزشی  ، انه و غیر جانبدارانهمنصف، ( به منظور قدر دانی از داوران برتر که با داوری عادالنه ۳)

  .اداره پرداخت میشود به داور تیم اعزام از بودیجۀ ،ل سی در صد پول باالترین مدالدمعا،  تالش کرده اند 
عوت المپیک مسابقات جهانی د ، کسب سهمیۀات المپیک ( به منظور قدر دانی از داوران برتر فدراسیون های ورزشی که بخاطر داروری به مسابق۴)

  .اداره پرداخت میشود میشود امتیزات مالی از بودیجۀ
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جه اداره سال یک ت درصد پول باالترین مدال از بودمعادل بیس ی در مسابقات(به منظور قدر دانی از مسولین و رهبران نهاد های ورزشی اعزام۵)
  . مرتبه پرداخت میگردد

هر سال مالی برای یک  افعانی در ۱11111کسوتان ورزش به هر یک از ده ورزش کار پیشکسوت مبلغ یک صد هزار شمنظور قدر دانی از پی ( به۶)
  .جه اداره پرداخت میشودبار از بود

  .ر های تثبیت و انتخاب پیشکسوتان در طرزالعمل جداگانه ترتیب میشودا(معی۷)
ید یا یس جمهور تز ئری یمنظور را بعد از موافقه وزارت مالیۀ و ادهامتیازات پولی مندرج این م ، اندازۀنظر داشت نوسانات پولی با ، ( اداره میتواند ۸)

  .تنقیض نماید
گانه تنظیم  نظر داشت ارزش مدال وسطح رویداد در طرزالعمل جدا  ( این ماده با۵؛و ۴؛۳؛۲؛۱ه ها)( شرایط ومعیارپرداخت امتیازات مالی مندرج فقر9)

 میگردد.

 فصل ششم

یاحکام نهای  

اری انتخابات گزسیون بریکم  

بیست هفتم  مادۀ  
سیون برگزاری انتخابات به ترکیب ذیل ایجاد یکم ،روسای فدراسیون های ورزشی و نظارت از آن اری انتخابات شفاف و عادالنۀ(به منظور برگز۱)

  .میگردد
. سیباصالحیت فدراسیون به حیث ری نمایندۀ -۱  
  ء .اداره به حیث اعضا دو نفر نمایندۀ-۲
  ء . ملی المپیک افغانستان در رشته های المپیکی به حیث اعضا دو نفر نمایندۀ کمیتۀ-۳
  ء . فدراسیون به حیث اعضا دو نفر نمایندۀ۴
  . باصالحیت اداره عضو ناظریس یا نمایندۀ یر-۵
  . ملی افغانستان عضو ناظر نمایندۀ با صالحیت کمیتۀس یا یری-۶
تواند  مدنی و رسانه های همگانی نیز می ، جامعۀ معارف و ورزش ولسی جرگه ، سیون صحتیکم،سیون مستقل انتخابات ینماینده گان کم -۷

.منحیث عضو ناظر اشتراک ورزند  
های ورزشی در والیات به ترکیب ذیل ایجاد می گردد.گزاری  انتخابات نمایندگی فدراسیون ( اعضای کمیسیون بر۲)  

گی فدراسیون در والیات به حیث رییس. نمایندۀ با صالحیت نمایندۀ-۱  
والیتی اداره به حیث عضو. یک نفر نمایندۀ-۲  
نمایندگی فدراسیون مربوط به حیث عضو. یک نفر نمایندۀ-۳  
ناظر.با صالحیت فدراسیون ملی در والیات به حیث  نمایندۀ-۴  
والیتی اداره به حیث ناظر. نمایندۀ-۵  
ورسانه های همگانی نیز میتواند منحیث ، جامعه مدنیمیسیون مستقل انتخابات در والیت ، شورای والیتی  ، نماینده کنده گان مقام والیت ، نمای-۶

 عضو ناظر اشتراک ورزند.
انتخابات نظارت می نمایند. پروسۀاین ماده صرف از  ۲و  ۱های  ( نماینده گان ناظر مندرج فقره۳)  
انتخابات را مدیریت می  ، پروسۀدر مرکز و والیات بدون حق رای و اعمال نفوذ ها ( اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات و روسای فدراسیون ۴)

 نمایند.
اداره می باشد. داری و لوژستیکی انتخابات به عهدۀ( تمویل مصارف خدمات ا۵)  
ملی و بین المللی  و غیر المپیکی با رعایت اساسنامۀ برگزاری انتخابات روسای فدراسیون های ورزشی المپیکی  ۀط  به نحومربو ( سایر امور۶)

 فدراسیون های ورزشی در طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد.

 بودجۀ اداره

:بیست و هفتم مادۀ   
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در کشور توسط اداره ترتیب و عرض طی مراحل ارسال میگردد. مطابق نیاز مندی های ورزش ،  اداره ( بودجۀ عادی انکشافی ساالنۀ۱)  
اداره را با نظرداشت ظرفیت فنی و مسلکی  ، بودجۀ ساالنۀ فدراسیون های ورزشی ثبت شدۀ منظور شده ، از مجموع بودجۀ( اداره مکلف است ۲)

 فدارسیون مشخص نمایند
 

 جلب کمک ها

:بیست ونهم مادۀ  

عه مدنی و نهاد جام، انکشاف و ملی ساختن تربیت بدنی و ورزش  در کشور کمک ها و مساعدت های سکتور خصوصی ، اداره میتواند به منظور رشد 
جلب نمایند های بین المللی را  

 

 ارتقای ظرفیت 

:سی ام مادۀ   

ملی المپیک افغانستان مکلف اند به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی و تخنیکی مربیان ، داوران ، ورزشکاران و کار کنان  اداره و کمیتۀ (۱)
 مینار ها و ورکشاپ های داخلی و خارجی فراهم نماید .یاشتراک آنها را در س ر ها و ورکشاپ ها را دایر و زمینۀمربوط سیمینا

می توانند ، کارشناسان و مربیان خارجی را به منظور ارتقای ظرفیت تخنیکی و آگاهی فنی  لمپیک افغانستانملی ا اداره و کمیتۀ (۲)
 ورزشکاران ، مربیان و داوران دعوت نمایند .

 

 دیب تآ

 سی و یکم  مادۀ
سایر نهاد های ورزشی را فراد و مسوولین و رهبری نهاد های ورزشی ، فدراسیون ها ، اداوران ، می تواند ، ورزشکاران ، مربیان ،  ره (ادا۱)

 ط حسب احوال طور ذیل تادیب نماید: وصورت تخلف از احکام این قانون و اسناد تقنینی مرب در
 : توصیه .۱
 .: اخطار کتبی ۲
 .( افغانی ۵111( افغانی الی پنج هزار )۳111نقدی حسب احوال از سه هزار ) : جریمۀ۳
 به ارگانهای عدلی و قضایی.و معرفی دایمی : مسدود شدن دایمی یا اخراج ۴
 و رهبری نهادها و فدراسیون های ورزشی در سند تقنینی جدا گانه تنظیم می شود .ی ورزشکاران ، مربیان ، داوران های ورزش(تخطی ۲)
 به حساب واحد دولتی تحویل می گردد.، ( این ماده ۱) فقرۀ ۳مندرج جزء  ( مبالغ حاصلۀ۳)

 طی مراحل مقرره ها 

 سی و دوم  مادۀ
 

 اداره می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون ، مقرره را پشنهاد ، لوایح ، طرزالمعل ها و رهنمود ها را وضع نماید .

 انفاذ

 سی و سوم  مادۀ
رسمی شماره  و در جریدۀ رسمی نشر گردد و مقررۀ کمیتۀ دولتی تربیت بدنی وسپورت منتشرۀ جریدۀ این قانون از تاریخ توشیح نافذ

 لغو میگردد. ۱۳۶۶/۲/۳۱مورخ ۶۳۶)
  

 
 

 
 


