د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻻﯾﺣﮫ
اﺳﺎس:
دا ﻻﯾﺣﮫ د ټﺎﮐﻧو د ﻗﺎﻧون د  ۱۵ﻣﯥ ۴۲ ،ﻣﯥ او  ۶۶ﻣﯥ ﻣﺎدې د ﺻﻼﺣﯾﺗوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ د ټﺎﮐﻧو د ﺧﭘﻠواک ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻟﺧوا
)وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ دې ﮐﻣﯾﺳﯾون( ﺗﺻوﯾب ﺷوې ده.
ﻣوﺧﮫ:
دا ﻻﯾﺣﮫ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ او د ﻧوﻣﻠړ د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو اړوﻧده ﭼﺎرې د ﻻﻧدې ټﺎﮐﻧو ﻟﭘﺎره ﺗﻧظﯾﻣوي:
 .۱وﻟﺳﻣﺷرۍ ټﺎﮐﻧﯥ.
 .۲وﻻﯾﺗﻲ ﺷوراګﺎﻧو ټﺎﮐﻧﯥ.

وﺧت او د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻣرﮐزوﻧﮫ
ﻟوﻣړۍ ﻣﺎده:
 .۱د ټﺎﮐﻧﯾز ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﺑﮫ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﭘﭔل او ﭘﺎی ﻧﭔټﮫ وټﺎﮐل ﺷﻲ.
 .۲ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻟږ ﺗر ﻟږه د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﯾو ﻣرﮐز د وﻟﺳواﻟﯾو د ﻣرﮐزوﻧو او ﻧﺎﺣﯾو ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ،ﺗﺄﺳﯾﺳﯾوي.
 .۳ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟري ﭼﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻣرﮐزوﻧﮫ او ﻣﺣﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ھﻐو ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺗﺄﺳﯾس ﮐړي ﭼﯥ
ﻋﺎم ﺧﻠﮏ او ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗوګﮫ ښځﯾﻧﮫ ﻗﺷر او ﻣﻌﯾوب ﮐﺳﺎن ورﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯥ وﻟري.
 .۴د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ھر ﻣرﮐز ﺑﮫ ﻟږ ﺗر ﻟږه د ښځﯾﻧﮫ و او ﻧﺎرﯾﻧﮫ و د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د دوه و ﻣﺣﻠوﻧو څﺧﮫ ﻣﺗﺷﮑل وي.
 .۵د اﻣﮑﺎن ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ وﺧت ﺗﻣدﯾد ﮐړي او ﯾﺎ ھم ﻟرو ﭘرﺗو ﺳﯾﻣو ﺗﮫ د ﻧوم
ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ګرځﻧده ټﯾﻣوﻧو ﭘﮫ ﻟﭔږﻟو اﻗدام وﮐړي او ﯾﺎ ھم داﺳﯥ ﺗداﺑﯾر راﻣﻧځﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘروﺳﯥ ﻋﻣوﻣﯾت ﭘﮑښﯥ ډاډﻣن ﺷﻲ.
 .۶ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮫ د ھر وﻻﯾت ﭘﮫ ﮐﭼﮫ ﻟږ ﺗر ﻟږه د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﯾو ھﻣﭔﺷﻧﯥ ﻣرﮐز ﭘراﻧﭔﺳﺗﯥ ﺳﺎﺗﻲ.

د رأی ورﮐوﻟو ﮐﺎرټ ﺗﮫ ﻟﮫ ﻧوي ﺳره ﺑﺎور ورﮐول
دوﯾﻣﮫ ﻣﺎده:
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 .۱ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻣﺧﮑښﯥ ﯾﯥ د ﮐﻣﯾﺳﯾون څﺧﮫ د رأی اﭼوﻧﯥ ﮐﺎرټوﻧﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي دي ،ﻣﮑﻠف دي ﭼﯥ ﺧﭘل د رأی
ورﮐوﻟو ﮐﺎرټوﻧﮫ ﭘﺧﭘﻠﮫ او ﯾﺎ ھم د ﺧﭘﻠﯥ ﮐورﻧۍ د رﯾس ﭘﮫ واﺳطﮫ د ﮐﺗﻧﯥ )ﺑررﺳۍ( ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د اړوﻧده ﮐړﻧدود ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻧﯾوﻟو ﺳره د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻣرﮐز ﺗﮫ راوړي.
 .۲د ﮐورﻧۍ رﯾس ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﺎور وړ ﺗﺻدﯾق څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭼﯥ د ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻟﮫ ﺧوا ټﺎﮐل ﮐﯾږي د ﮐﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د
رأی ورﮐوﻟو ﭘﻧځﮫ ﮐﺎرټوﻧﮫ ﻟﮫ ځﺎﻧﮫ ﺳره راوړي.
 .۳ﮐﻣﯾﺳﯾون د ﮐوﭼﯾﺎﻧو او ھﻧدواﻧو رأی ورﮐووﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﺑﭔل ﺑﭔل ﻣرﮐزوﻧﮫ ﺗﺄﺳﯾﺳوي.
 .۴د رأی ورﮐوﻟو ﭘﺧواﻧﻲ ﮐﺎرټوﻧﮫ ﯾواځﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ د ﺑﺎور وړ ګرځﻲ ﭼﯥ د ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻟﺧوا وﮐﺗل ﺷﻲ او د ﯾوې
ﺗﺄﯾﯾدي ﭘﺎڼﯥ ﻟروﻧﮑﻲ وي.

ﻧوې ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﮫ
درﯾﻣﮫ ﻣﺎده:
) .(۱د رأی ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ،ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ:
اﻟف .ﻣﺧﮑښﯥ ﯾﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻧوﻣوﻧﮫ ﻧﮫ دي ﺛﺑت ﺷوي،
ب .ﻟﮫ ﯾوې ټﺎﮐﻧﯾزې ﺣوزې څﺧﮫ ﯾﯥ ﺑﻠﯥ ﺗﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﮐډه ﮐړي وي،
ج .ھﻐﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﭼﯥ ﭘﮫ وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ ھﭔواد ﺗﮫ راﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷوي دي،
د .د رأی ورﮐوﻟو ﮐﺎرټوﻧﮫ ﯾﯥ ورک ﮐړي وي،
ه .ﻧوي د رأی ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ﺷوي وي ،او ﯾﺎ
اﻟف .ﮐﺎرټوﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ داﺳﯥ ډول ﺗﺧرﯾب ﺷوي وي ﭼﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑﻲ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوې ﭘﮑښﯥ د ﻟﯾدو وړ ﻧﮫ وي؛
ب .د رأی ورﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ اړه ﭘﮑښﯥ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﻧﺎﺳم وي،
ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻣرﮐزوﻧو ﺗﮫ ﭘﺧﭘﻠﮫ د ھوﯾت د ﺗﺛﺑﯾﺗووﻧﮑﻲ
ﺳﻧد ﺳره ﺣﺎﺿر ﺷﻲ او د ﭘورﺗﮫ ﺷرطوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره د ﻧوې ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻏوښﺗوﻧﮑﻲ ﺷﻲ.
) .(۲د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ھﻐﮫ ﮐوﭼﯾﺎن او ھﻧدوان ﭼﯥ د رأی ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر وي،
ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑښﯥ څﺧﮫ د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ټﺎﮐل ﺷوو ﻣﺣﻠوﻧو ﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ وﮐړي او د ﮐﻣﯾﺳﯾون د ﮐړﻧدودوﻧو ﺳره ﺳم د
ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي.
) .(۳ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ټول ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ ﻏواړي ﺧﭘل ﻧوﻣوﻧﮫ ﺛﺑت ﮐړي ،ﺑﺎﯾد د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړي
ﭼﯥ د دوی ﻋﮑﺳوﻧﮫ واﺧﻠﻲ .ھﻐﮫ ښځﯾﻧﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐووﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﺑﭔﻼ ﺑﭔﻠو ﻣﻠﺣوظﺎﺗو ﭘرﺑﻧﺳټ ﻧﮫ ﻏواړي ﻋﮑﺳوﻧﮫ ﯾﯥ
واﺧﭔﺳﺗل ﺷﻲ ،ﻟﮫ دې اﻣر څﺧﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﺎ دي.
) .(۴د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د ھوﯾت د ﺗﺛﺑﯾت ټول اړﯾن ﺳﻧدوﻧﮫ ﭘﮫ اړوﻧده ﮐړﻧدود ﮐﯥ ﻣﺷﺧص ﮐﯾږي.
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د رأی ورﮐووﻧﮑو ﻧوﻣﻠړ
څﻠورﻣﮫ ﻣﺎده:
 .۱ﮐﻣﯾﺳﯾون د ﭘﺧواﻧﯾو ﻧوي ﺷوو )ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳره ورﺗﮫ ﺑﺎور ورﮐړل ﺷوې( او ﻧوي وﯾﺷل ﺷوو ﮐﺎرټوﻧو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره،
اړﯾن ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ ډﭔټﺎﺑﭔس ﮐﯥ ﺧوﻧدي ﮐوي او دې ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﺗو د رأی ورﮐووﻧﮑو ﻧوﻣﻠړ ﭼﻣﺗو او ھر رأی ورﮐووﻧﮑﯥ د رأی
اﭼوﻧﯥ ﭘﮫ ﯾوه ځﺎﻧګړي ﻣرﮐز ﭘورې ﺗړي.
 .۲د رأی اﭼوﻧﯥ ﭘﮫ ﯾوه ځﺎﻧګړي ﻣرﮐز ﭘورې د رأی ورﮐووﻧﮑﻲ ﺗړل د رأی ورﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺧﭘﻠﯥ ﺧوښﯥ ﺳره د ټﺎﮐل ﺷوي
ﻣرﮐز ﭘرﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﮐﯾږي.
 .۳ﮐﮫ ﭼﭔرې ﮐوم ﮐس ﻟﮫ ﯾو ځل څﺧﮫ زﯾﺎت ﺧﭘل ﻧوم ﺛﺑت ﮐړې وي ،د ده ﺛﺑت ﺷوې ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوې ﯾواځﯥ او ﯾواځﯥ د
وروﺳﺗﻧﻲ ﻣرﮐز ﭘﮫ اړوﻧد ﻧوﻣﻠړ ﮐﯥ د ﺑﺎور وړ دي.
 .۴د ټﺎﮐﻧو څﺧﮫ ﻣﺧﮑښﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو ﭼﻣﺗو ﺷوي ﻧوﻣﻠړوﻧﮫ د ﯾوې ټﺎﮐل ﺷوې ﻣودې ﻟﭘﺎره د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺳﻣون او د
ﻧﯾوﮐو ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د رأی اﭼوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو ﮐﯥ ځړول ﮐﯾږي.
 .۵د رأی ورﮐووﻧﮑو ﻧوﻣﻠړ ﯾواځﯥ ﭘﮫ ټوﻟو ﻧﯾوﮐو ﺑﺎﻧدې د ﻏور ﮐوﻟو او د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺳﻣوﻟو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﻧﮭﺎﯾﯥ ﮐﯾږي او د
ټﺎﮐﻧو د ورځﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺑﮫ د رأی اﭼوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣرﮐزوﻧو ﮐﯥ ﭼﯥ رأی ورﮐووﻧﮑﯥ ﭘﮑښﯥ د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﻣرﺗﺑط
ﺷوې وو ،ﻧﺻﺑﯾږي.
ﻋﺎﻣﮫ ﭘوھﺎوې
ﭘﻧځﻣﮫ ﻣﺎده:
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﮑﻠف دی ﭼﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ د ﻋﺎﻣﮫ ﭘوھﺎوي ﯾو ﭘراﺧﮫ ﭘروګرام ﭘﮫ ﻻر واﭼوي ﺗر څو
د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﺑﮭﯾر ﮐﯥ د ﺑدﻟوﻧوﻧو ﭘﮫ اړه ﺳم او دﻗﯾق ﻣﺎﻟوﻣﺎت ټوﻟو ﺗﮫ ورﺳﯾږي.

د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﺑﮭﯾر څﺎرﻧﮫ او ﮐﺗﻧﮫ
ﺷﭘږﻣﮫ ﻣﺎده:
ﻧوم ﺛﺑﺗول او د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوﻣﻠړ ﭼﻣﺗو ﮐول د ټﺎﮐﻧﯾز ﺑﮭﯾر ﯾوه ﺑرﺧﮫ ګڼل ﮐﯾږي او ﭘﮫ دې ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ د ﻻزﯾﺎﺗﯥ روڼﺗﯾﺎ
ﭘﮫ ﻣوﺧﮫ ،د ﮐورﻧﯾو او ﻧړﭔواﻟو ﺑﻧﺳټوﻧو اﺳﺗﺎزي او ﮐﺗوﻧﮑﻲ او دﻏﮫ راز د ﮐورﻧﯾو او ﻧړﯾواﻟو رﺳﻧﯾو ﺑﺎورﻟﯾﮏ ﻟروﻧﮑﻲ
اﺳﺗﺎزي ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻟواﯾﺣو ،ﮐړﻧدودوﻧو او اړوﻧده د ﭼﻠﻧد اﺻوﻟو ﮐﯥ د ټﺎﮐل ﺷوو ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره
ﭘدې ﺑﮭﯾر ﮐﯥ وﻧډه واﺧﻠﻲ .
د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﻧﯾوﮐﯥ
اووﻣﮫ ﻣﺎده:
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ﻻﻧدې ﮐﺳﺎن ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﺑراﺑرواﻟﻲ ﯾﺎ وړﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ﻧﯾوﮐﯥ وﮐړي:
 .۱د رأی ورﮐوﻧﯥ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ټول اﺗﺑﺎع ،او
 .۲ﺑﺎروﻟﯾﮏ ﻟروﻧﮑﻲ اﺳﺗﺎزي او ﻣﺳؤول ﻣراﺟﻊ.
د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د دﻓﺗر ﻣﺳؤول ،وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭼﯥ د ھﻐﮫ طرف ﺳره ﭼﯥ د ده د ﺷراﯾطو ﭘﮫ ﺑراﺑرواﻟﻲ ﺑﺎﻧدې ﻧﯾوﮐﮫ ﺷوې
ده ،اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﻲ ،د دواړو طرﻓوﻧو د ﺷواھدو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ،ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺷوې ﻧﯾوﮐﯥ د رد او ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﭘﮫ اړه
ﺧﭘﻠﮫ ﭘرﭔﮑړه وﮐړي.

د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د ﺑﮭﯾر ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧﮫ
اﺗﻣﮫ ﻣﺎده:
ﻻﻧدې ﮐﺳﺎن ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻧﯾزو ﺗﭔروﺗﻧو او ﺳرﻏړوﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﭘل ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧﮫ درج ﮐړي:
 .۱د رأی ورﮐوﻧﯥ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر ټول اﺗﺑﺎع ،او
 .۲ﺑﺎورﻟﯾﮏ ﻟروﻧﮑﻲ اﺳﺗﺎزي او ﻣﺳؤول ﻣراﺟﻊ.
د رأی ورﮐوﻧﯥ ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﺑراﺑر اﺗﺑﺎع او د ﻧﺎظرو ﺑﻧﺳټوﻧو او ﻣﺳؤوﻟو ﻣراﺟﻌو اﺳﺗﺎزي ،ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻧو
د ﻗﺎﻧون او د ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻟﮫ ﺧوا د ﺗﺻوﯾب ﺷوو اﺳﻧﺎدو ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺗﭔروﺗﻧﮫ وﮐړي او ﯾﺎ ﺗرې ﺳرﻏړوﻧﮫ وﺷﻲ او ﯾﺎ ھم د
ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ د دﻓﺗر د ﻣﺳؤول ﻟﺧوا د ﻧﭔوﮐﯥ ﺑﺎره ﮐﯥ ﭘﮫ ﺷوې ﭘرﭔﮑړه ﻗﻧﺎﻋت وﻧﻠري ،ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘل ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧﮫ د
ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﻓورﻣﮫ ﮐﯥ ﮐﺗﺑﺎ ً درج او ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﮫ ﯾﯥ وﺳﭘﺎري.
د ﮐﻣﯾﺳﯾون دارﻻﻧﺷﺎء وارد ﺷوي ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧﮫ د څﭔړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻻﻧدې ﻧﯾﺳﻲ او د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ،ﻣوﺿوع د
وروﺳﺗۍ ﭘرﭔﮑړې ﻟﭘﺎره ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﮫ وړاﻧدې ﮐوي.

د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﻣﺻؤﻧﯾت
ﻧﮭﻣﮫ ﻣﺎده:
ﮐﻣﯾﺳﯾون اړﯾن ﺗداﺑﯾر ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾﺳﻲ ﭼﯥ د ھﻐو ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو څﺧﮫ ﭼﯥ د رأی ورﮐووﻧﮑو د ﻧوم ﺛﺑﺗوﻧﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ
ﺷوي دي ،ﭘرﺗﮫ د ټﺎﮐﻧو د ﺗدوﯾر څﺧﮫ د ﻧورو ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎء د ھﻐو ﺣﺎﻻﺗو ﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﯾﯥ وړاﻧدوﯾﻧﮫ ﺷوې
ده ،ګټﮫ واﻧﺧﭔﺳﺗل ﺷﻲ.

اﻧﻔﺎذ
ﻟﺳﻣﮫ ﻣﺎده:
دﻏﮫ ﻻﯾﺣﮫ ﺗر ﺗﺻوﯾب وروﺳﺗﮫ ﻧﺷر او ﻧﺎﻓذﯾږي.
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