ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻴﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻴﻢ ﻻﻳﺤﻪ
د ټﺎﻛﻛﻨﻮ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ د ﻪ
ﻲ
ﻣﺒﻨﻲ
ﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮه .
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن( ﺗﺼﻮ
ﻮن د ) (79ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټټﺎﻛﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن )ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﻛﻤ
ﺤﻪ د ټﺎﻛﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮ
دا ﻻﻳﺤ

ﻣﻮﺧﻪ:
ﻪ
ﺑﻨﺪ ) (1ﻓﻘﺮې
ﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ) (14ﻣﺎدې ) (9ﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮ
ﻞ
 (61ﻣﺎدو او د د دﻧﺪو د
ﻮن ) (50او) 6
ﺤﻪ د ټﺎﻛﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮ
دا ﻻﻳﺤ
ﺧﺼﻮﺻﻲ(
رﺳﻨﻴﻮ )دوﻟﺘﻲ او ﺧ
ﻴﻮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﭘﺎم د  1393ﻛﺎل ﭘﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮﺮﻳﺰو او د وﻻﻳﺘﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټټﺎﻛﻨﻮ ﻛﯥ د د ډډﻟﻪ ﻳﻴﺰو
اړوﻧﺪ ﭼﺎرې ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي.

ﭘﻮﻫﺎوي ﻛﯥ د رﺳﻨﻨﻴﻮ دﻧﺪې
ي
ﭘﻪ ﻋﺎﺎﻣﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎده:
ۍ
ﻮﻫﺎوي او ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮى د
ﻠﻜﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮ
ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺧﻠﻜ
ﯥ
ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ د ټﺎﻛﻨﻮ
 .1ډﻟﻪ ﻳﻴ
ګډون د ﻛﭽﯥ د ﻟﻮړړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ااو د رﺳﻨﻴﻮ ﻛﻤﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮه ﻫﻫﺮاړﺧﯧﺰه ﻣﺮﺳﺘﺘﻪ ﻛﻮي او
ن
ﻻﻧﺪﻳﻳﻨﻲ ﻣﻮاردو ﺗﻪ د ټﻮﻟﻮ ﭘﺎم ور اړوي:
ورﻛﻮﻟﻮ ارزښﺖ
ﻮ
اﻟﻒ :د راى
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﯥ او ﻛړﻧﻼرې
ﯥ
ب :د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﺮووګﺮاﻣﻮﻧﻪ ،اﻫﺪاف،
ﻮﻋﺎت.
ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮ
ﻮ
ج :د ټټﺎﻛﻨﻴﺰو
ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ
ﺤﻮ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﭘﻪ ټﺎﻛﻨﻮ ﯥ
ﻮﻋﺎﺗﻮ او د ﻛﻤﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻮاﻳﺤ
د :د ټټﺎﻛﻨﻴﺰو ﻣﻮﺿﻮ
وړاﻧﺪې ﻛﻮل .
ې
دګډوون ﭘﻪ اړه د ﻣﻌﻠﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
څﺨﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﺒﺮﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺮااﺑﺮول  ،داﺳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى
ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻪ
ه :ﻟﻪ ﺳ
ﻮي.
ﭘﻪ ټﺎﻛﻛﻨﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﺎل ګګډون ﺗﻪ وﻫڅﻮ
ﻲ
ﭼﯥ ﻟﻪ
او ټﻮل )ﻛﻮرﻧﻰ او ﺑﻬﺮﻧﻲ( اړووﻧﺪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﭼ
ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ و
 .2ډﻟﻪ ﻳﻴ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻜﻮ د ﻓﻌﺎل ګډون ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻛﻤﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮه ﻣﺮﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ
ټﺎﻛﻨﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜ
ﻮ
ﺧﺒﺮووﻟﻮ او ﭘﻪ
وﻧﻴﺴﻲ .ﻫﻐﻮى د
ﻲ
ﺴﻴﻮن ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﺎﻧﯥ ﺟﺪاً ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ
ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻛﯥ د ﻛﻤﻴﺴ
ﻮ
ﭘﻴﻐﺎﻣﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮووﻟﻮ او
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ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺳﻤﺒﻮل ،ﻧښﻮ او ټﻮﻟﻮ رﺳﻤﻲ ﻧښﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ
ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ګټﻪ ﻧﺸﻲ اﺧﻴﺴﺘﻠﻰ.
 .3دوﻟﺘﻲ رﺳﻨۍ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ د اﻣﻜﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﯥ ،اﻫﺪاف او
ﻛړﻧﻼرې وړﻳﺎ ،ﻣﺴﺎوي او د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي ټﺎﻛﻨﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺧﭙﺮې ﻛړي.
 .4د ټﺎﻛﻨﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان د وروﺳﺘﻲ ﻧﻮﻣﻠړ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ او د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ د ﭘﻴﻠﻮﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ واټﻦ )ﺧﻼ( ﻛﯥ د
ټﺎﻛﻨﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﺮ ډول ټﺎﻛﻨﻴﺰې ﺳﻴﺎﻟۍ ﻟﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻨﻊ ﺷﻮي دي .ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې ﭼﺎﭘﻲ او ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ
رﺳﻨۍ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﻟﻪ ټﺎﻛﻨﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻮښښ ،د
ﻧﻈﺮﻳﻮ او د ﻋﻜﺴﻮﻧﻮ او ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ډول ټﺎﻛﻨﻴﺰ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ګڼﻞ ﻛﯧږي ،ډډه وﻛړي.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د ټﺎﻛﻨﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان د ټﺎﻛﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو،
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ د ﻛﺎرﭘﻮه او ﺷﻨﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ګډون ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻟﯥ او
رﺳﻨۍ ﻫﻢ دوى ﻧﻪ ﺷﻲ ورﺑﻠﻠﯥ.
 .5ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﻫﻢ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﻧﻔﻮذ د ﻛﭽﯥ اړوﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ او
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﺎري ارﻗﺎم او د ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠۍ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﻳﺎ ﺗﺎوان
ﻛﻤﭙﻴﺎن وي ،ﺧﭙﺮې او ﭼﺎپ ﻛړي.
د رﺳﻨﻴﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮو ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻮ د ﻋﻠﻤﻲ او ﻣﻌﻴﺎري واﻟﻲ د ﺗﺜﺒﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ښﺎﻳﻲ ځﺎﻧګړى ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم وﻟﺮي.
 .6د رﺳﻨﻴﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻮ ﭘﻪ اړه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ څﯧړي او د ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ
)ﺗﺨﻄﻲ( او ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ )ﺳﺮﻏړوﻧﯥ( د اﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﻟﻪ اړوﻧﺪو ﻟﻮرﻳﻮ ﺳﺮه د ټﺎﻛﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن او د
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮو ﻻﻳﺤﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﻮي.
 .7ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ژﻣﻦ دى ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړي .ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ
ﺧﭙﻞ ټﺎﻛﻨﻴﺰ راﭘﻮروﻧﻪ د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ،اﻧﺼﺎف ،دﻗﺖ او ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﻤﺘﻮ او ﺧﭙﺎره ﻛړي.
 .8ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﺧﺒﺮوﻧﻮ او راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ څﺨﻪ ډډه وﻛړي ﭼﯥ ﻟﻪ دﻳﻨﻲ،
ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺗﻮﻛﻤﻴﺰ ،ﻗﻮﻣﻲ ،ژﺑﻨﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ او ﺟﻨﺴﺘﻴﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.

د اﻓﺮادو ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوى
دوﻳﻤﻪ ﻣﺎده:
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ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ټﺎﻛﻨﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوې وﻟﺮي ،د
ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﺎ د ﺟﺮم د ﺛﺎﺑﺘﻮوﻧﻜﻮ اﺳﻨﺎدو ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻳﻢ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﻧﻪ ﻛړي او د ﻫﻐﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻟﻪ
ﺧﭙﺮوﻟﻮ دې ډډه وﻛړي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﺳﭙﻜﺎوي ،ﺗﻮر ،او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻳﻢ د ﻧﻘﺾ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي.

ﻟﻪ ﺗﻮر ﺗړﻟﻮ څﺨﻪ ځﺎن ﺳﺎﺗﻞ
درﻳﻤﻪ ﻣﺎده:
ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﺮﯦﺪوﻧﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ او ﭘﺮ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ وﻻړ وي او رﺳﻨۍ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ او
ﺗﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اګﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﭼﺎپ څﺨﻪ ﭼﯥ د ټﺎﻛﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ د اﻏﯧﺰ ﻟﺮﻟﻮﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻛﻮي ،ډډه
وﻛړي .د ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ او ﺗﻮر ﺗﻪ ورﺗﻪ راﭘﻮر ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮري ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ ﺟﺰاﻳﯥ
ﻣﺆﻳﺪاﺗﻮ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﺧﭙﺮوﻧﻜﯥ رﺳﻨۍ ﺑﺎﻳﺪ ژر ﺗﺮ ژره ﺧﭙﻮر ﺷﻮى راﭘﻮر اﺻﻼح ﻛړي او زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﺷﻮې ﺧﻮاوې ﻗﺎﻧﻊ
ﻛړي.

ﻟﻪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻠﻨﺪ
څﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎده:
 .1ﺧﺼﻮﺻﻲ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ او د وګړو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﺑﯥ ﭘﺮې ﭼﻠﻨﺪ وﻟﺮي او د اﻣﻜﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﻟﻴﺪﻟﻮرﻳﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ
ډول ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي.
 .2د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﯥ دوﻟﺘﻲ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ،اﻫﺪاف
او ﻛړﻧﻼرې د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮې او ﺑﺸﭙړې ﺑﯥ ﭘﺮې ﺳﺮه د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮه ﺳﻤﯥ ﺧﭙﺮې ﻛړي او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻻزﻣﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړي.

د راډﻳﻮﻳﻲ او ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﻠﻮوﻧﻜﻲ
ﭘﻨځﻤﻪ ﻣﺎده:
د رﺳﻨﻴﻮ د اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪان ،ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن ،ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن او د راډﻳﻮﻳﻲ او ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﻠﻮوﻧﻜﻲ ،ﭘﻪ
دوﻟﺘﻲ او ﺧﺼﻮﺻﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﻣﺨﻜښ ﻛﺴﺎن او د ﺧﺒﺮي ﺳﺮوﻳﺴﻮﻧﻮ وﻳﻨﺪوﻳﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﻛﯥ د
وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻳﺎ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎﻛﻨﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان وي ،د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﯥ دوره ﻛﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻟﯥ ﭼﯥ
د راډﻳﻮﻳﻲ او ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮ د ﭼﻠﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګډون او ﺣﻀﻮر وﻟﺮي.
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ګﻮﻧﺪي رﺳﻨۍ
ﺷﭙږﻣﻪ ﻣﺎده:
د ټﺎﻛﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ) (49ﻣﺎدې ﻣﻄﺎﺑﻖ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو ټﺎﻛﻨﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ وروﺳﺘۍ
اﻧﺪازه  10ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ او د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه زره اﻓﻐﺎﻧۍ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې ده .ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ
ﻫﻐﻪ رﺳﻨۍ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﺧﭙﺮﻧﻴﺰ ارګﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮﻫﻨګ وزارت څﺨﻪ ﺟﻮاز ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻛړى وي ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟګﻮي د
ټﺎﻛﻨﻴﺰې ﺳﻴﺎﻟۍ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ راﭘﻮر ورﻛړي.

رﺳﻨﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
اوﻣﻪ ﻣﺎده:
 :1ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ راډﻳﻮﻳﻲ او ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﻇﺮو او ﻧﻮرو ورﺗﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ټﺎﻛﻨﻮ د
ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺟﻮړﯦږي،د اﻣﻜﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﺑﺮاﺑﺮ ګډون زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړي.
د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ اﻋﻼﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ دې ﻗﺎﻋﺪې څﺨﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ دي.

راﭘﻮر ورﻛﻮل
اﺗﻤﻪ ﻣﺎده:
ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﻛﻨﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ او
ﻋﻜﺴﻮﻧﻮ د ﭘﻮښښ د ډول او ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان ﻳﯥ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ
ورﻛﻮي ،د وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰو ﻳﺎ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ټﺎﻛﻨﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺮه ﻫﺮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﻮ ځﻞ د رﺳﻨﻴﻮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ راﭘﻮر ورﻛړي.

د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺳﻜﻮت وره
ﻧﻬﻤﻪ ﻣﺎده:
د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ دوره د ټﺎﻛﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ څﺨﻪ ) (48ﺳﺎﻋﺘﻪ دﻣﺨﻪ ﭘﺎﻳﺘﻪ رﺳﯧږي .رﺳﻨۍ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ د ﭘړاو ﻟﻪ
ﭘﺎﻳﺘﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺳﻜﻮت ﭘﻪ دوره ﻛﯥ ﻣﻜﻠﻔﯥ دي ﭼﯥ:
اﻟﻒ :د ﻫﻴڅ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﻛړي.
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ب :ﻟﻪ ټﺎﻛﻨﻮ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ او وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه د وﺧﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﻜښﯥ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎ د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻴﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ
ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻟﻨډﻳﺰ او ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﻧﻪ ﻛړي.

د ټﺎﻛﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ راﭘﻮر ورﻛﻮل
ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده:
ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې رﺳﻨۍ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮري د ټﺎﻛﻨﻮ اﻋﻼن ﺷﻮې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ دﻗﻴﻖ ،ﻣﻮﺛﻖ او واﺿﺢ ډول ﺧﭙﺮې ﻛړي.

د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﻣﻮادو ﻧﻪ رﻋﺎﻳﺘﻮل
ﻳﻮﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده:
 :1د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﻣﻮادو ﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ګڼﻞ ﻛﯧږي ،د رﺳﻨﻴﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ د ټﺎﻛﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن او د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮو ﻟﻮاﻳﺤﻮ او ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﺟﺪي ﭼﻠﻨﺪ وﻛړي.
 :2د ټﺎﻛﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ اﺳﺎس ،د رﺳﻨﻴﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﻛﻨﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﯥ د رﺳﻨﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ د رﺳﻨﻴﻮ
د ﺣﻘﻴﻘﻲ او ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺷﺨﺎﺻﻮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ او ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻣﺮﺟﻊ ده.

اﻧﻔﺎذ
دوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎده:
دا ﻻﻳﺤﻪ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﻧﯧټﯥ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎﻓﺬه او ﺧﭙﺮﯦږي.
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