د راﯼ

ﻻﻳﺤﻪ
ﭘﺮوﺳﯥ ﻻ
ورﮐﻮﻟﻮﭘ
و

ﻣﺒﻨﯽ:
ﯽ
ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
 (٧٩ﻣﺎدې ﭘ
ﻮن د ) ٧
ﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮ
ﻻﻳﺤﻪ د ﺎ
دا ﻻ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ.
ﺐ
ﻮن(
ﺘﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮ
)ﻟﻪ دې وروﺳﺘ

د

ﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤ
ﺎﮐﻨﻮ ﺧ

ﻣﻮﺧﻪ:
ﻪ
ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ١٣٩٣
ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺮ
ﻣﺎدې د ﺣ
ﻧﻮن ) (۶او )(۵۶ﻣ
دا ﻻﻳﺤﻪ د ﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧ
ﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮ
ﺎﮐﻨ
ﺎﻧﻮ د
ﻮ
او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا
و
ﺸﺮﻳﺰو
ﮐﺎل د وﻟﺴﻤﺸ
ﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د راﯼ
ﻨﻈﻴﻤﻮي.
اړوﻧﺪ ﭼﺎرې ﺗﻨ
ﺪ
ورﮐﻮ
ﻮﻟﻮ

ﻮﻟﻮ ﺣﻖ
د راﯼ ورﮐﻮ
ﻣﺎدﻩ:
ﻩ
ﻟﻮﻣ ۍ
ﻳﯥ ﺑﺸﭙ ﮐ ﯼ وي
ﮐﻠﻨ ﻋﻤﺮ ﻳ
ﻨ
هېﻮاد هﺮ و ﯼ ﭼﯥ د )(١٨
د
) (١د
او د
وي ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﯼ او د راﯼ ورﮐ
ﺣﮑﻢ ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻧﻪ و
ﻢ
ﻤﯥ ﭘﻪ
ﻣﺤﮑﻤ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ
راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ورځ اړوﻧﺪﻩ
ﯼ
ﻧﻮم ﺛﺒﺖ ﮐ ﯼ وي ،ﻧﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د
ﺗﻮ ﻪ ﻳﯥ ﻧ
ﭘﻪ ﺗ
ﺎﮐﻞ ﺷﻮي  ،ورﺷﻲ او د راﯼ
ﻞ
ﺨﮑﯥ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨ
ﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ
ﻨﻴﺰې ﺣﻮزې او ﻣﺤﻠ
ﺎﮐﻨ
وﭔﺸﻠﻲ  ،د
ﻠ
ﻴﻮن
ﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴ
ﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮ
ﭼﯥ د ﺎﮐ
ﻐﻪ ﮐﺎرت ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼ
ﻮﻟﻮ د هﻐ
ورﮐﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ راﻳﻪ ورﮐ ي.
ﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳ
ﻮدﻩ ﻃﺮزاﻟ
ﻣﻮﺟﻮ

ﺰوﻧﻪ او ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ
ﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ
د راﯼ ورﮐﻮ
ﻣﺎدﻩ:
ﻩ
ﻤﻪ
دوﻳﻤ
ﭘﻪ ﻮل هېﻮ
ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻪ
ورﮐﻮل ﮐې ي ﭼﯥ ﮐﻤ
ﺰوﻧﻮ ﮐﯥ و
راﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺮﮐﺰ
)(١ر
ﻮاد ﮐﯥ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ا
ﻌﻴﺖ او د راﯼ ورﮐ
ﻴﺎﻳﻲ وﺿﻌ
س ،ﺟﻐﺮاﻓﻴ
ﻧﻔﻮس
ﭘﺎم راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ﻳﺪي.
ﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻧﮑﻮ )ﭘﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮ
اﯼ ورﮐﻮوﻧ
ﺮاﺑﺮو را
ﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻐﻮﭘﻪ ﺷﺮ
)(٢ﮐ
ﻧﻮ( ﺗﻪ
ﺰوﺗﺎﻣﻮﻧﻮ اﻓﺮادو ،اﻣﻦ ﺧﻮﻧ
ﻳﺎﻧﻮ ،د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺰ
ﻧﻮ ،ﺑﻨﺪﻳ
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎروﻏﺎﻧ
ﺮ
ﺑﺮې ﮐ ي.
ﻴﺎوې ﺑﺮاﺑ
ﺪﻩ اﺳﺎﻧﺘﻴ
اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ
ن
ﺎﻳﻲ د
ﻲ
ﭼﯥ ﻋﺎم
ﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﻮړﭔ ي ﭼ
ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺤﻠ
ﮐﺰ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻪ
رﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐ
)(٣د راﯼ ور
وﻟﺮي.
ي
ﺳﺮﺳﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ورﺗﻪ ﻻﺳ
ﻦ
ل
ډول
ﺎﻧ ي
ﺧﻠﮏ او ﭘﻪ ﺎ
ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ
ﺰوﻧﻪ او ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﭘ
ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ
)(۴د راﯼ ورﮐ
ﺟﻮړﭔﺪﻟﯽ.
ﺷﻲ ﺟ
ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د
هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘ
ﮐﻮﻟﻮ د ه
)(۵د راﯼ ورﮐ
ﻮړﭔ ي.
ﻣﺤﻠﻮﻧﻪ ﺟﻮ
ﺟﻼ ﻣ
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)(۶د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﺷﻤېﺮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻪ ﺧﻮا د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻔﻮس او ﺷﻤېﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺎﮐﻞ ﮐې ي.
)(٧ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﻧﻔﻮس ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻳﻮ ﺟﻼ ﻣﺮﮐﺰ هﻠﺘﻪ ﺟﻮړﭔ ي.

ﺨﻪ ﻟﻴﺮې وي ،ﻧﻮ د هﻐﻮﯼ د

د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ورځ او وﺧﺖ
درﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
)(١ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﺎﮐﻨﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮐﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ورځ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐـ ې ،د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘﻴﻞ او ﭘﺎﯼ وﺧﺖ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﻋﻼﻧې ي.
)(٢ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺨﻪ د ډﭔﺮو ﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـﯥ
ﻟﻪ ﻳﻮې ﺨﻪ ﭘﻪ ډﭔﺮو ـﺎﮐﻨﻮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﺗـﻪ د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎرﻩ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻣﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮﭔ ي.
)(٣د ﺷﻮرش ،ﺗﻮﭘﺎن ،ﺳېﻼب او ﻳﺎ هﻢ ﻮﻟﻮ ﻧﺎ ﺎﭘﻲ ﭘې ﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﭼـﯥ
د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د راﻳﻮ ورﮐﻮل ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ ﮐـﻮي او
وډوي ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻧﺎﻇﻢ ﻳﺎ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳﺮ اړوﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻳﺎ ﻳﯥ
ﺗﻪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻨﺪﭔﺪو اﻣﺮ ﮐﻮي او ﻳﺎ د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ ﻣﺮﮐـﺰ
ﺑېﺨﻲ ﺗ ي.
)(۴ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﮑﻠﻒ دﯼ د دې ﻣـﺎدې د درﻳﻤـﯥ ﻓﻘـﺮې ﭘـﻪ اړﻩ ﺧﭙﻠـﯥ
ﭘﺮﭔﮑ ې ژر ﺗﺮ ژرﻩ د وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮ د اﻣﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ورﺳﻮي.
) (۵د وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﻳﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﻳﺘﻪ رﺳېﺪو وروﺳـﺘﻪ ﺳـﻴﻤﻪ ﻳﻴـﺰ ﻧـﺎﻇﻢ
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮ ﭘﻪ اﺟﺎزﻩ د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ ﻣـﻮدﻩ ،دراﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ
ﭘﺮوﺳﯥ د ﻨ ﭔﺪﻟﯥ ﻣﻮدې هﻮﻣﺮﻩ ،ﭘﻪ هﻤﻐﻪ ورځ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮐ ي.
)(۶د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎﯼ ﻟﻪ اﻋﻼن ﻣﺨﮑﯥ دې  ،د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ وروﺳـﺘﯽ ﮐﺘـﺎر
ﭘﻪ ﻧ ﻪ او د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﺣﺎﺿﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزﻩ
ورﮐ ل ﺷﻲ .د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ د وﺧﺖ د ﭘﺎﯼ ﻟﻪ اﻋﻼن وروﺳﺘﻪ هﻴ ﻮﮎ ﻧﻪ ﺷـﻲ ﮐـﻮﻟﯽ د
راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ودرﭔ ي.
)(٧ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ اوﺿﺎع او اړﺗﻴﺎ ﺗﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﭘﺮﭔﮑـ ﻩ وﮐـ ي ،ـﻮ د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻳﺎ ﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﻳﺎ ﺣﻮزﻩ ﮐﯥ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺮ
دوو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮐ ي.

د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ
ﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:

ﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ

) (١ﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ )د ﻣﺤﻞ رﻳﺲ ،د ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻧﺎﻇﻢ( ﺗﺮ ﻧېﻐـﯥ
ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮﻳﺎن ادارﻩ ﮐﻮي.
)(٢د ﻣﺤﻞ رﻳﺲ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﯥ د ﻪ ادارﻩ ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻣﻮﺧـﻪ ﮐـﻮﻟﯽ ﺷـﻲ د
ﺎروﻧﮑﻮ ،ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ،د رﺳﻨﻴﻮ د اﺳﺘﺎزو او ﺎﻧ و ﻣېﻠﻤﻨـﻮ ﻟـﻪ ﻟـﻮري د اﺳﺎﺳـﻲ
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ﻗﺎﻧﻮن ،د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻻﻳﺤﻮ او ﻮﻟﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻳﻮ اﺳﻨﺎدو د
ﻧﻘﺾ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺴﻮول ﻟﻪ ﺗﺎﻳﺪ وروﺳﺘﻪ ،هﻐﻮﯼ ﺗﻪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ
د ﭘﺮﭔ ﻮدو هﺪاﻳﺖ ورﮐ ي.
ﻣېﻠﻤﻨﻮ د زﻳﺎت ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐـﯥ
)(٣د ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ،د رﺳﻨﻴﻮ د اﺳﺘﺎزو او ﺎﻧ
د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د د دوﯼ د ﻣﺴﺎوي ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺤﻞ رﻳﺲ ﻻزم ﺗـﺪاﺑﻴﺮ
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ.

د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ژورﻧﺎل
ﭘﻨ ﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ
ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د ﺛﺒﺖ
د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ
ﻳﯥ د ﻣﺤﻞ رﻳﺲ

هﺮ ﻣﺤﻞ ﻳﻮ ژورﻧﺎل ﻟﺮي ،د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤـﻞ ژورﻧـﺎل ﭘـﻪ
ﺷﻮﻳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ هﻐﻪ هﮑﻠﻪ د ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺼـﻤﻴﻤﻮﻧﻮ او
ﻣﺤﻞ د ﻋﻤﺪﻩ ﭘې ﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣـﻨﻈﻢ ډول
د وﺧﺖ ﭘﻪ ﻳﺎدوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ژورﻧﺎل ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻲ.

د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د ﺣﻀﻮر اﺟﺎزﻩ
ﺷﭙ ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:
)(١ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻪ وارﻩ ﺑﻞ هﻴ ﻮﮎ د راﻳﻮ ﺷﻤېﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﮐـﯥ ﺣﻀـﻮر
ﻧﻪ ﺷﻲ ﻟﺮﻟﯽ:
اﻟﻒ :د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏ ي او د ﮐﻤﻴﺴـﻴﻮن د
داراﻻﻧﺸﺎ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﻮﻇﻒ ﺷﻮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ.
ب :د

ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن

ج :ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ هﻐﻪ هېﻮادوال ﭼـﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ ﮐـﺎرت وﻟـﺮي او د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﻏﻠﯽ وي.
د :ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ورﺗﻪ ﺑﺎورﻟﻴﮏ ورﮐ ﯼ وي.

ﺎروﻧﮑﻲ ،ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ او د رﺳﻨﻴﻮ هﻐﻪ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ ﮐﻤﻴﺴـﻴﻮن

ﻩ :د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي

ﺎﻧ

ي ﻣېﻠﻤﺎﻧﻪ.

و :هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﻟﺴﻤﯥ ﻣـﺎدې د ) (٣ﻓﻘـﺮې ﻟـﻪ ﻣﺨـﯥ ﻟـﻪ اړو راﯼ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﻏﻠﻲ وي.
ز :اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ د ﻣﺤﻞ د رﻳﺲ ﭘﻪ اﺟﺎزﻩ.
ح :د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻨ ﻪ ﺳﻮﻩ ﻣﺘﺮۍ ﭘﻮرې هﻴ ـﻮﮎ وﺳـﻠﻪ ﻧـﻪ ﺷـﻲ وړﻟـﯽ،
اﻟﺒﺘﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ اﺟﺎزﻩ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﻮ ﭘﺮﺗﻪ.
)(٢هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﻀﻮر ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د راﯼ ﺳﺮي واﻟﻲ
ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ وﻟﺮي.

ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺮاﺑﺮواﻟﯽ
اوﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:
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)(١راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ دﯼ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ ﻟـﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ دﻣﺨـﻪ د ﻧـﻮم
ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ هﻐﻪ ﮐﺎرت ﭼﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻐﻪ د هﻮﻳﺖ د ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐـ ﯼ دﯼ،
و ﻴﻲ.
)(٢د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﮐﺎرت
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺛﺒﺘې ي.

ـﺎﻧ

ﻧﯥ ﭘـﻪ اړوﻧـﺪ ﻣﺤـﻞ ﮐـﯥ د

ـﺎﮐﻨﻴﺰو

د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐﯥ اﻋﺘﺮاض
اﺗﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﮐﺴﺎن ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺮﮐـﺰ ﮐـﯥ د ﻳـﻮ ﮐـﺲ د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض وﮐ ي:



د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻮرﻩ و ي او
د ﺑﺎورﻟﻴﮏ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺎروﻧﮑﻲ او ﻣﺴﻮﻟﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ.

ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟـﻪ ﺧـﻮا د راﯼ
ﭘﺎ ﯥ ﻟﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ،د ﻣﺤﻞ ﻟﻪ رﻳﺲ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮑې ي .د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ ﻣﺤـﻞ
رﻳﺲ ﭘﻪ دې اړﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﻲ او اﻋﺘﺮاض ﻟﻪ دﻻﻳﻠﻮ او ﻧﻴﻮل ﺷـﻮې ﭘﺮﭔﮑـ ې
ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎﯼ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ژورﻧﺎل ﮐﯥ ﺛﺒﺘې ي.

د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺷﮑﺎﻳﺖ
ﻧﻬﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
)(١ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﮐﺴﺎن ﮐﻮل ﺷﻲ د ﺎﮐﻨﻴﺰې ﺳﺮﻏ وﻧﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐ ي:
 د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻮرﻩ و ي او
 د ﺑﺎورﻟﻴﮏ ﻟﺮوﻧﮑﻲ اﺳﺘﺎزي او ﻣﺴﻮﻟﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ.
)(٢د ﻣﺤﻞ د رﻳﺲ ﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺨﻪ د اﻋﺘﺮاض ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت
ﮐﯥ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻳﺎ هﻐﻪ ﻟﻮرﯼ ﭼﯥ ﺿﺪ ﻳﯥ اﻋﺘـﺮاض ﺷـﻮﯼ ،ﮐـﻮﻟﯽ ﺷـﻲ د
ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐ ي.
)(٣د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ﻣﻮارد ،اړوﻧﺪې ﻻﻳﺤﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم د
ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐې ي.

راﯼ ورﮐﻮل
ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
)(١راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ارادﻩ ﺧﭙﻞ ﭘﺎم وړ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ راﯼ ﭘﺎ ﻪ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﺮي ﺷﮑﻞ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ي.
) (٢ﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ ﻳﻮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗـﻪ د
راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻏﺮﻓﯥ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻣﺨﮑﯥ د ﭘﺎم وړ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ د ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟـﻮ
د ﺮﻧ ﻮاﻟﻲ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي .ـﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘـﻪ هـﻴ
ﺻﻮرت د راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮐﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي.
Page 4 of 6

Approval Date: 10/12/2013

)(٣هﻐﻪ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼﯥ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ د ﻧ ﺎﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙـﺎرﻩ ﻣﺮﺳـﺘﯥ ﺗـﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺘﻪ او ﺑﺎوري ﮐﺲ ﻟﮑـﻪ د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ
ﻣﺤﻞ رﻳﺲ ﺨﻪ د ﻻﻧﺪې ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي:
اﻟﻒ :ﻮﮎ ﭼﯥ ﻳﻮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ د راﯼ ﭘـﺎ ﯥ د ﭘـﻪ ﻧ ـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ﮐـﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ راﯼ ﭘﺎ ﻪ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐـﯥ د هﻐـﻪ ﻟـﻪ ﻏﻮ ـﺘﻨﯥ او
ارادې ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ي.
ب :د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ رﻳﺲ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ هﻴ ﻮﮎ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺨـﻪ
زﻳﺎﺗﻮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺤﻞ ﮐـﯥ د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ي .ﻳﺎد ﮐﺲ ﺑﺎﻳﺪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﮐﺎر ت وﻟﺮي.
ج :د دې ﻣﺎدې ﻟﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳـﺮﻩ هـﺮ ډول
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐې ي ،ﺑﺎﻳﺪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ژورﻧﺎل ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻲ.
د :ﻮﮎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻳـﺎد ﮐـﺲ د راﯼ
ﺳﺮي واﻟﯽ وﺳﺎﺗﻲ.
)(۴د هﺮ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ ﻟـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ دﻣﺨـﻪ ﭘـﻪ
دواړو ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ رﻧ ﻮﻧﻮ رﻧګ ﺷﻲ .ﭼﺎﭼﯥ ﻮﺗﯥ ﭘﻪ ـﺎﻧ ي رﻧـګ ،رﻧـګ ﮐـ ي
هﻐﻮﯼ ﺗﻪ دې ﻣﺤﻞ ﺗﻪ د داﺧﻠېﺪو اﺟﺎزﻩ ورﻧﻪ ﮐ ل ﺷﻲ ،ﻣ ﺮ دا ﭼﯥ ﮐـﻮم اړ
راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐ ي.
)(۵ﮐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﻪ ﻳـﻮې ﺨـﻪ ډﭔـﺮې ـﺎﮐﻨﯥ ﮐېـﺪﻟﯥ ،هـﺮ راﯼ
ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ هﻤﻐﻪ ورځ د ﺎﮐﻨﻮ د ﺷﻤېﺮهﻮﻣﺮﻩ راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي.
)(۶د راﯼ ﭘﺎ ﻮ د وﭔﺶ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ د ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻪ ﺻﻮرت
ﮐﯥ ،داﺳﯥ ﭼﯥ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ د ﻧﻪ ﺑﺎور ﻻﻣﻞ ﮐې ي ،راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﯥ ﺗـﻪ ﺑﻠـﻪ
ﻧﻮې راﯼ ﭘﺎ ﻪ ورﮐ ي ،ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮې راﯼ ﭘﺎ ﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﺗﻲ او ﻣﻮﺿﻮع د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ژورﻧﺎل او د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐ ي.
)(٧د ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ راﯼ ﭘﺎ ﻪ ﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ او ﻣﺤﻞ ﺗـﻪ د اﻧﺘﻘـﺎل وړ ﻧـﻪ
دﻩ.
)(٨د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ ﻳﻮازې ) (۶٠٠راﯼ ﭘﺎ ﯥ د اﺟﺮا وړ دي.
)(٩ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ د ﭘﻮرﻩ ﮐېﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ ﺟﺮﻳﺎن ﻨ ول ﮐې ي او ﺎروﻧﮑﻲ او ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ د ﺷﻤېﺮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﺗـﺮ
ﭘﻴﻞ او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﮐېﺪﻟﯽ ﺷﻲ.
)(١٠ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د راﯼ ﭘﺎ ﯥ د ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،هﻐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗـﻪ
راﯼ ﭘﺎ ﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ اﺳﺘﻮل ﮐېﺪﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﻧﻮﯼ ﻣﺤﻞ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ
ﮐې ي ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ د ﻣﺤﻞ د ﺟﻮړوﻟﻮ اړﺗﻴﺎ د ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د ﻣﺎﺳﭙ ﻴﻦ
ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﺠﯥ دﻣﺨﻪ ﭘې ﻪ ﺷﻲ او ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮ ﺨﻪ د ﻣﺮﮐﺰ وا ﻦ ﻟـﻪ ﻳـﻮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺨﻪ ﻟ وي.
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ﻟﻪ راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘ اوو
ﻳﻮﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
)(١ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وروﺳﺘﯽ راﯼ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺧﭙﻠﻪ راﻳﻪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ
اﭼﻮي ،د ﻣﺤﻞ رﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ ﻣﻬـﺮوﻻﮎ ﮐـ ي او د راﯼ
ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮاد را ﻮل او ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺎﯼ ﮐﯥ ﻳﯥ وﺳﺎﺗﻲ او د راﯼ ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤېﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ي.
) (٢اﺳﺘﺎزي ،ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ او د رﺳـﻨﻴﻮ اﺳـﺘﺎزي د راﯼ ورﮐﻮﻟـﻮ د ﺻـﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ
ﻣﻬﺮوﻻﮎ او د راﯼ ﭘﺎ ﻮ د ﺷﻤېﺮ ﺑﺮاﺑـﺮول ـﻮري او ـﺎري .د اﺳـﺘﺎزو،
ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ او د رﺳﻨﻴﻮ د اﺳﺘﺎزو د ﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ژورﻧﺎل
ﮐﯥ ﺛﺒﺘې ي او د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﯥ ﺗﺎﻳﺪوي.

اﻧﻔﺎذ:
دوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
دا ﻻﻳﺤﻪ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎﻓﺬﻩ او ﺧﭙﺮﭔ ي.
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