د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﮐ ﻧﻼرﻩ
دﻏﻪ ﮐ ﻧﻼرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۵۶ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ورﮐ ل ﺷﻮﻳﻮ واﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﭼﺎرو د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮې دﻩ.
اﺻﻄﻼﺣ ﺎﻧﯥ
ﻟﻮﻣ ۍ ﻣﺎدﻩ :
دﻏﻪ اﺻﻄﻼﺣ ﺎﻧﯥ ﭘﻪ دې ﮐ ﻧﻼرﻩ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻓﺎدﻩ ﮐﻮي.
 .1ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  :د ﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ١۵۶ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړﺷﻮۍ
دۍ.
 .2د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  :د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ د ﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د  ۵٢ﻣﺎدې ﭘﺮﺑﻨﺴ
ﺟﻮړ ﺷﻮۍ دۍ .
 .٣ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻮﻧﺪ  :د ﻋﺪﻟﻴﯽ ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻮﻧﺪ.
 .٤ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ  :ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ اﻳﺘﻼف .
 .٥ﺎروﻧﮑ  :هﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ دۍ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻮﻧﺪ ﻳﺎ د اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻴﮏ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ
ﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ .
 .٦ﮐﺘﻮوﻧﮑ  :هﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ دۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ورﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴ ي.
 .٧د رﺳﻨ اﺳﺘﺎزې  :هﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺨﺺ دۍ ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎرﻟﺮووﻧﮑﻮ ﻣﻠﻲ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺨﻪ د رﭘﻮټ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻴ ي .
 .٨د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮل  :د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺷﺘﻮ راﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ.
 .٩د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻪ  :د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﭼﯥ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﻟﻪ ﭘﺎې ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ور ﺳﺘﻪ
ﭘﮑﯥ راﯦﯥ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴ ي.
 .١٠د ﭘﺎﻳﻠﻮ د را ﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ :د ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا هﻐﻪ ﺎﮐﻞ ﺷﻮۍ ﻣﺮﮐﺰ دۍ ﭼﯥ ﭘﻪ راﻳﻮ
ورﮐﻮﻟﻮﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﺳﻴﻤﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﮑﯥ را ﻮﻟﻴ ي او اﻋﻼﻣﻴ ي.
د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺎﺣﻪ
دوﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﻏﻪ ﮐ ﻧﻼر ﻩ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻮرې اړوﻧﺪې ﭼﺎرې ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي :
 .١د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﻮﻟ ﺎﮐﻨﯥ .
 .٢د وﻟﺴﻲ ﺟﺮ ﯥ ﺎﮐﻨﯥ
 .٣د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮر ا ﺎﻧﻮ ﺎﮐﻨﯥ
 .٤د و ﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ دﺷﻮرا ﺎﻧﻮ ﺎﮐﻨﯥ.
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮل
درﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮل د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ او ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺨﻪ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي .
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ:
ﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎدﻩ :
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دراﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د د راﯼ ورﮐﻮوﻟﻮ دﺳﻴﻤﻮ هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ او ﭘﻪ اړﻧﺪو
ﮐ ﻧﺪودوﻧﻮ ﮐﯥ د ا ﮑﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘ اووﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﺮوﻟﻮ ورﺳﺘﻪ د راﯼ ورﮐﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د راﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﻻس
ﭘﻮرې ﮐﻮي.
د راﯼ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﭘﻨ ﻤﻪ ﻣﺎدﻩ :
 -١راﯦﯥ د راﯦﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘ او ﻟﻪ ﭘﺎې ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﺳﺮﻩ د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻴﻤﯥ د
رﻳﻴﺲ ﺗﺮ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺷﻤﯧﺮل ﮐﻴ ي.
 -٢د ﺳﻴﻤﯥ رﻳﻴﺲ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻳﻮ ﮐ ﻧﻼرو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ دﺳﻴﻤﯥ او د د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د
ﺑﻬﻴﺮد دﻗﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ د ﺳﻴﻤﯥ ژورﻧﺎل
ﺷﭙ ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ :
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ هﺮﻩ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻮ ژورﻧﺎل ﻟﺮي  ،ﭘﻪ دې ژورﻧﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ  ،د هﻐﻮ ﭘﻪ
اړﻩ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ او د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ د ﺳﻴﻤﯥ ﻣﻬﻤﻮ ﭘﻴ ﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول د
ﺳﻴﻤﯥ د رﻳﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ژورﻧﺎل ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﮐﻴ ي .
د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺣﻀﻮر
اووﻣﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﺮﺗﻪ هﻴ ﻓﺮد اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي.
 .١د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏ ي
 .٢د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د داراﻻﻧﺸﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏ ي.
 .٣د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎزې
 .۴ﺎرووﻧﮑﻲ  .ﮐﺘﻮوﻧﮑﻲ او رﭘﻮټ ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻲ
 .۵د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺎﻧ ي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ
د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د راﺟﺴﺘﺮﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎ ﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺗﻤﻪ ﻣﺎدﻩ :
د راﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ د ﺳﻴﻤﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﮑﻠﻒ دي ﭼﯥ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎ ﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ د دې ﮐ ﻧﻼرې ﭘﻪ  ۶ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ
ﮐﯥ د ﻳﺎد ﺷﻮﻳﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ د ﺑﺸﭙ ې ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰي او د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎ ﻮ ﭘﻪ هﺮ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ دﻧﻨﻪ راﯦﯥ د
راې اﺧﺴﺘﻨﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د رﺳﻤﻲ رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻓﻮرﻣﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ي .
د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮل
ﻧﻬﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
 .1د ﺳﻴﻤﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،راﻳﯥ د ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺷﻤﻴﺮي :
اﻟﻒ  :ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺣﺎﺿﺮو اﻓﺮادو ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺨﻪ د ﮐﺘﻨﯥ او ﺎرﻧﯥ د زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮول
ب  :د ﺑﻬﻴﺮ د ﻻ زﻳﺎت ړوﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د زﻣﻴﻨﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ه ﻪ .
ج  :د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻳﻮ ﮐ ﻧﺪودوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮل .
 .2د ﺳﻴﻤﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻮﻟﯥ ﭘﺎ ﯥ د ﻻﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﮐ ﻮرﻳﻮ ﻟﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ او د
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﮐ ﻧﺪودوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻮي :
اﻟﻒ:درأﻳﯥ ورﮐﻮﻧﯥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺎ ﻪ:درأ ﻳﯥ ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎ ﻪ ﮐﯥ درأﻳﯥ ورﮐﻮو ﻧﮑﻲ ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﮑﺎرﻩ او واﺿﻴﺢ ډ ول
ﺮ ﻨﺪ وي.
ب:د راﻳﯥ ورﮐﻮﻧﯥ هﻐﻪ اﺳﻨﺎد ﭼﯥ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ ﻟﺮﯼ  :د رأ ﻳﯥ ورﮐﻮ ﻧﯥ هﻐﻪ ﭘﺎ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ درأ ﻳﻪ ورﮐﻮ
وﻧﮑﻲ ﻧﻴﺖ ﺎﻧ ﯼ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ وي ﻳﺎ ﻧﻮﻣﺎ ﻧﺪ د وروﺳﺘﻲ ﻟﺴ ﻟﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ﺨﻪ ﻣ ﺷﻮﯼ وي
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ج( د راﻳﯽ ورﮐﻮوﻧﯥ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭘﺎ ﻪ :د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﯥ هﻐﻪ ﭘﺎ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د راې ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻴﺖ د ﮑﺎرﻩ ﮐﻴﺪو
ﮐﻮﻣﻪ ﻧ ﻪ ﻧﻪ وې .
د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ د ډﻟﺒﻨﺪۍ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻪ زﻳﺎب ﺗﻔﺼﻴﻼت ﭘﻪ دې ﮐ ﻧﻼرﻩ ﮐﯥ ﺎ ې ﮐ اې ﺷﻲ.
وډۍ )ﺑﯥ ﻧﻈﻤ (
ﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ :
ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﭘ او ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ او د ﺳﺮﻏ وﻧﯥ او ﺑﯥ ﻧﻈﻤ اړوﻧﺪﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې دﺳﻴﻤﯥ د رﻳﻴﺲ او
ﺳﺎﺣﻮي ﻧﺎﻇﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻴ ل ﮐﯧ ي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ دﺳﻴﻤﯥ رﻳﻴﺲ او ﻳﺎ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻮول د ﻴ ﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ د هﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ وي
ﭼﯽ د دﻏﯥ ﮐ ﻧﺪود ﭘﻪ ) (٧ﻣﺎدﯼ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪﻩ ،ﻧﻮ ﻣﻮﺿﻮع د ﻴ ﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ
ﺗﻪ وړاﻧﺪﯼ ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ.
دﮐﻤﻴﺴﯧﻮن داراﻻﻧﺸﺎء ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪو ﮐ ﻧﺪودوﻧﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﭼﯽ د ﭘﺮوﺳﯥ رو ﺘﻴﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ او د
دﻧﺪﻳﺰو ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﻧﺎوړﯼ ﯽ اﺧﺴﺘﻨﯽ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ .
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﻮ ﭘﺎﯼ
ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
 (1د ﺳﻴﻤﯥ رﻳﻴﺲ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯽ دﭘ او ﻟﻪ ﭘﺎﯼ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯼ ﭘﺎﻳﻠﯥ او د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎ ﯥ ﺳﺮﻩ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮي او د ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻧﻪ درﻟﻮدو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻲ او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د
ﺣﺎﺿﺮو ﺎروﻧﮑﻮ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮي ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻴﺎ راﻳﯽ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴ ي د ﺑﻴﺎ
 (2راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ډول ﭘﻪ اړوﻧﺪ ې ﮐ ﻧﻼرې ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ي.
د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻓﻮرﻣﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺎﭘﻲ ﺎﻧﯽ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻴ ي دراﻳﻮ اﺻﻠﯽ ﻓﻮرﻣﻪ د ﺳﻴﻤﯥ درﻳﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻮاد
راﻳﻮﺷﻤﻴﺮﻟﻮ دﺳﻴﻤﯥ ﻣﺴﻮول ﺗﻪ د را ﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﻟﻴ دوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﻴ ي.د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻓﻮرﻣﻮ ﮐﺎﭘﻲ
ﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وﻳﺸﻞ ﮐﻴ ي.
• ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎ ﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎې د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ ﺎﯼ
ﮐﻴ ي او او د ﺎرووﻧﮑﻮ او ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻬﺮ او ﻻﮎ ﮐﻴ ي.
• ﻳﻮ ﻩ ﮐﺎﭘﻲ د راﻳﻮﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ول ﮐﻴ ي
• ﭘﺎﺗﯥ ﮐﺎﭘﻲ ﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺎرووﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ اړوﻧﺪ ﮐ ﻧﺪود ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وﻳﺸﻞ ﮐﻴ ي.
• د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻮول د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﭘﺎﻳﻠﻮ اﺻﻠﻲ
ﻓﻮرﻣﯥ ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮐ ﻮړو ﮐﯥ ﺎﻳﻮي وﻻﻳﺘﻲ د ﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﯦﯥ د ﻟﻴ دﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﺎﺣﻮي ﻧﺎﻇﻢ
ﺗﻪ ﺳﭙﺎري.
د ﭘﺎﻳﻠﻮ د را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻓﻮرﻣﻮ ﻟﻴ دول
دووﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﺎﮐﻨﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮﻳﻦ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻮرې د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ اړوﻧﺪو ﻓﻮرﻣﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮐ ﻮړې د ﺳﻤﻮاﻟﻲ او
ﺑﺸﭙ واﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ډاډ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د راﻳﻮ د را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻟﻴ ي د ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮐ ﻮړو د
ﻴ ﻧﯥ ډول او ﻟﻴ ل ﭘﻪ اړوﻧﺪۍ ﮐ ﻧﻼرﻩ ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي.
ﺎرووﻧﮑﻲ ،ﮐﺘﻮوﻧﮑﻲ ،د رﺳﻨﻴﻮ اﺳﺘﺎزې او ﺎﻧ ي ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ
دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
 .1ﺎرووﻧﮑﻲ ،ﮐﺘﻮوﻧﮑﻲ ،د رﺳﻨﻴﻮ اﺳﺘﺎزې او ﺎﻧ ي ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻮ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوې وﮐ ي او ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ د ودۍ او ﺧﻨ ﺳﺒﺐ ﻧﻪ ﺷﻲ.
 .1د ﺳﻴﻤﻲ رﻳﻴﺲ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ:
 .Aد اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د ﺎﮐﻨﻮد ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐ ﻧﺪودوﻧﻮ او د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﻮرو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻳﻮ اﺳﻨﺎدو د ﻧﻘﺾ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺎروﻧﮑﻮ ،ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ،د رﺳﻨﻴﻮ اﺳﺘﺎزو او ﺎﻧ و ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺴﻮول ﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ
وروﺳﺘﻪ دﺳﺘﻮر ورﮐ ي ﭼﯽ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﺎﯼ ﺗﺮﮎ ﮐ ي .
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 .Bد ﺎروﻧﮑﻮ ،ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ،د رﺳﻨﻴﻮ د اﺳﺘﺎزو او د ﺎﻧ و ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﻟﻪ اﻧﺪازې زﯦﺎﺗﯥ ﻪ ﻮ ﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ
د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ د ﻣﺴﺎوﻳﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻزم ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﺴﻲ .
 .3ﺎروﻧﮑﻲ ،ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ،د رﺳﻴﻨﻴﻮ اﺳﺘﺎزې او ﺎﻧ ي ﻣﻴﻠﻤﺎن هﻐﻮ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺤﺮم
اﻋﻼﻧﻴ ي د ﻻس رﺳ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻪ او ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ
ﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
 .1د رأﻳﯥ ورﮐﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻮل اﺗﺒﺎع او ﺎروﻧﮑﻲ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﺎﮐﻨﻴﺰو
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ددﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﮐ ﻧﺪودوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐ ي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې اﻋﺘﺮاض ﻳﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د را ﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﻟﻪ ﻟﻴ دوﻧﯥ وروﺳﺘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲ د راﯦﯥ
ورﮐﻮوﻧﯥ هﻐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭼﯥ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﯦﯥ اﻋﺘﺮاض ﻳﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﺷﻮۍ دۍ ﮐﻮﻻې ﺷﻲ د ﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
او د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮادﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻳﻮ اﻓﺮادو ،د رﺳﻨﻴﻮ د اﺳﺘﺎزو  ،ﺎرووﻧﮑﻮ ،ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ،د
رﺳﻨﻴﻮد اﺳﺘﺎزو او ﺎﻧ و ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ اړوﻧﺪو ﮐ ﻧﻼرو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ راﯦﯥ ﺑﻴﺎ وﺷﻤﯧﺮل ﺷﻲ او
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﯦﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ.
د ﭘﺎﻳﻠﻮ د را ﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﻨ ﻠﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
• ﭘﻪ ﺷﻤﺮﻧﻮ او ارﻗﺎﻣﻮ ﮐﯥ د درﻏﻠ ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻮن د ﻣﺸﻬﻮدو ﻋﻼﻳﻤﻮ د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ او ﭘﻪ
هﻐﻪ ﭘﻮرې اړوﻧﺪې ﻓﻮرﻣﯥ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د را ﻮﻟﻮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰ دﻣﺴﻮول د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن داﺳﺘﺎزې ،
ﺎرووﻧﮑﻮاو ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻟﻨ ﻣﻬﺎل ډول ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺨﻪ و ﻲ .
• ددې ﻣﺎدې ﭘﻪ ) (١ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯥ ﻳﺎدې ﺷﻮي ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ د ﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن داﺳﺘﺎزې ،
ﺎرووﻧﮑﻮاو ﮐﺘﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴ ل ﮐﻴ ي د درﻏﻠ ﭘﻪ اړﻩ د ﺷﻮاهﺪو د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د راﻳﻮ
ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﮐﻴﺪاې ﺷﻲ.
• ﻟﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺨﻪ دﻧ ﯥ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
وﺳﺎﺗﻲ او ﭘﺎﻳﻠﻪ ﯦﯥ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻲ.
اﻧﻔﺎذ) ﻧﺎﻓﺬﻳﺪل(
ﺷﭙﺎړﺳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ
دﻏﻪ ﮐ ﻧﻼرﻩ دﺗﺼﻮ ﻳﺐ ﻟﻪ ﻧﯧ ﯥ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎﻓﺬﻩ او ﺧﭙﺮﻳ ي.
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