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د پىهًې د وز ير هًظىري

هًظىری وز ير هعارف

د پىهًې د هکافاتى کړيالسه چې د گماسل ؽىي کميغيىو له

عشصالقمل هکافات هقاسف ،که اص عشف کميغيىو هىؽف

لىسي تغىيذ او د پىهًې د فلمي ؽىسا د داسااليؾاء په سياعت

تغىيذ و دس سياعت داسااليؾای ؽىسای فلمی هقاسف

کې تذقيق او تأييذ ؽىې ده ،هًؾىسوم.

تذقيق و تأييذ گشديذه اعت هًؾىس هی داسم.
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لىهړی فصل

فصل اول

عمىهي حکمىيه

احکام عمىهی

هبًی

هبًی

لىهړۍ هاده:

هادۀ اول:

دغه کړيالسه د پىهًې د قايىو د يىپًځىعمې هادې ،د پىهًې

ايى عشصالقمل بش اعاط هادۀ پًداه و يکن قايىو هقاسف،

وصاست د قايىو د ( )94هادې او د هلکي خذهتىيى د

هادۀ ( ) 94قايىو کاس و هادۀ بيغت و پًدن ،بيغت و ؽؾن

کاسکىويکى د قايىو د پًځه ويؾتمې ،ؽپږويؾتمې او اووه

و بيغت و هفتن قايىو کاسکًاو خذهات هلکی وضـ

ويؾتمې هادې پش بًغټ وضـ ؽىې ده.

گشديذه ايذ.

هىخې

اهذاف

دوهمه هاده:

هادۀ دوم:

( )1کاسکىويکى ،ښىويکى او هغى اؽخافى ته چې له هقاسف

( )1تًؾين اهىس هشبىط به افغای هکافات به کاسکًاو،

عشه يې هادي يا هقًىي هشعته کړې ده د هکافاتى په وسکړې
پىسې د اړويذو چاسو تًؾيمىل.

هقلماو و اؽخافی که با هقاسف هغافذت هادی يا
هقًىی يمىده اعت.

( )2د هغتسقيًى په تؾخيـ ،د عهميې په تثبيت او د
هکافاتى په فاداليه وېېؼ کې د ؽفافيت تأهيًىل.

( )2تأهيى ؽفافيت دس تؾخيـ هغتسقيى ،تثبيت عهميه
و تىصيـ فاداليۀ هکافات.

( )3د هقياسويى ټاکل او د هکافاتى د وسکړې په بشخه کې د
اهليت او وړتيا د افل سفايتىل.

( )3تقييى هقياسها و سفايت افل اهليت و ؽايغتگی دس
فشفۀ افغای هکافات.

اصطالحگايې

اصطالحات

در يمه هاده:

هادۀ سىم:

( )1هکافات :لهه ههادي او هقًهىي اهتيهاصاتى څخهه فبهاست
دي چې د واکمًې هشخهـ لهه لهىسي سعهمي ،قهشاسدادي ،او

( )1هکافات :فباست اص اههتياصات هههادي و هقًىی هی
باؽذ که اص عشف هشخـ ريقالذ به کاسکًاو و هقلماو

ايکؾههافي کههاسکىويکى او ښههىويکى ،خقىفههي بشخههې او د
پههىهًې هالتههړو اؽخافههى تههه د دې کههړيالسې د زکمىيههى

سعمی ،قشاسدادی و ايکؾافی ،بخؼ خقىفی و اؽخاؿ
زاهی هقاسف بش اعاط اهليت و ؽايغتګی کاسی هغابق
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ازکام ايى عشصالقمل افغا هیگشدد.
( )2هقلن :ؽاهه ل هقلن هکتب ،هههذسط هههذسعههههه و

هغابق وسکىل کېږي.
( )2ښىويکی :د ښىويځي ښىويکی ،د هذسعې او داسالقلهىم
هذسط ،د داسالملميى اعهتاد د داسالسفهؼ رهقهشي او د عهىاد

داسالقلىم ،اعتاد دسالمقلميى ،هقشی داسالسفاػ و آهىصگاس
کىسط و آهىصگاس عىاد آهىصی هی باؽذ.

صدکړې د کىسط /هشکض ښىويکی په کې ؽاهل دي.
دوهن فصل

فصل دوم

د هکافاتى تطر يح او اهتياز يې

تطر يح هکافات و اهتياز آو

د هکافاتى تطر يح

تطر يح هکافات

څلىرهه هاده:

هادۀ چهارم:

( )1لقب ،هډال او د پىهًې يښاو :د يښايىيى او هډالىيى د
قايىو او د هغه د ضمايمى هغابق دي.

( )1لقب ،هذال و يؾاو هقاسف  :دس قايىو يؾاو ها و هذال
ها و ضماين آو هیباؽذ.

( )2د هقهاسف دوعهتن يمىيهه :د الط پهه ب هه ؽيؾهه يههي
يماد دی چې په کې د کتاب او قلهن ايځهىس اېښهىدل ؽهىی

( )2الگىی هقاسف دوعتی :يمهادی ؽيهؾه يی اعت به
ؽکل دعت که دس آو تقىيش اص کتاب و قلن به يمايؼ

دی د کىسييههى او بهشييههى همکههاسو بًغههاىيى د کههاسکىويکى د
هڅىلى او تقذيش لپاسه وسکهىل کېهږي او د کهىم ههادي اهتيهاص

گزاؽته ؽذه خهت تؾىيق و تقذيش کاسهًذاو ،يههادهههای
همکاس داخهلی و خهاسخی تهفىيهض هیگشدد و داسای

لشويکی يه دی.
( )3لىهړۍ دسخه تقذيشياهه :هغه عًذ دی چې د پىهًې
وصاست په وړايذيض او د خمهىسي سياعت له لىسي هًؾىسېږي

کههذام اههتياصی ههادی يمی باؽذ.
( )3تقذيشياهه دسخه اول :عًذی اعت که بش اعاط
پيؾًهاد وصاست هقاسف اص عشف هقام سياعت خمهىسی

چې له ضمايمى عشه يې د يىې هياؽتې هقاػ هادي اهتياص
لشويکې ده.

هًؾىس ه ی گشدد که داسای اهتياص هادی يک هاهه هقاػ با
ضماين آو هی باؽذ.

( )4دوهمه دسخه تقذيشياهه :هغه عًذ دی چې د پىهًې
وصاست په وړايذيض او اخشائيه سياعت د هقام په هًؾىسۍ

( )4تقذيشياهه دسخه دوم :عًذی اعت که بش اعاط
پيؾًهاد وصاست هقاسف و هًؾىسی هقام سياعت اخشائيه

هشفیاالخشا وي او له ضمايمى عشه يې د پًځه ويؾتى وسځى
هقاػ هادي اهتياص لشويکې ده.

هشفی االخشا بىده و داسای اهتياص هادی بيغت پًح يىم
هقاػ با ضماين آو هی باؽذ.

( )5دسيمه دسخه تقذيشياهه :هغهه عهًذ دی چهې د پهىهًې
وصاست د اداسو ( سياعتىيى) له لىسي وړايذيض او د سهبشی هقهام
له لىسي هًؾىسېږي او لهه ضهمايمى عهشه يهې د ؽهلى وسځهى

( )5تقذيشياهه دسخه عىم :عًذی اعت که اص عشف ادا سات
( سياعت ها) وصاست هقاسف پيؾًهاد و اص عشف هقام
سهبشی هًؾىس هيگشدد و داسای اهتياص بيغت يىم هقاػ با

هقاػ هادي اهتياص لشويکې ده.
( )6عتايًليک :هغه عًذ دی چې د پىهًې وصاست د اداسو

ضماين آو هی باؽذ.
( )6تسغيى ياهه :عًههذی اعت که اص عهشف اداسات

(سياعتىيى) له لىسي وړايذيض او د سهبشي هقام د السښىويې عشه

(سياعت ها) وصاست هقاسف پيؾًهاد و زغب هذايت
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عن هشفیاالخشا وي او له ضمايمى عشه يې د پًځلغى وسځى
هقاػ هادي اهتياص لشويکی دی.

هقام سهبشی هشفی االخشا هی باؽذ که دا سای پايضده يىم
هقاػ با ضماين آو هی باؽذ.

( )7يقذي هکافات :له ضمايمى عشه يې د لغى وسځى هقاػ
څخه فباست دي.

( )7هکافات يقذی :فباست اص ده سوص هقاػ با ضماين آو
هیباؽذ.

( )8هًًليک :هغه عًذ دی چې د افشادو او دولتي او غيش
دولتي ب ًغاىيى څخه د هًًې لپاسه وسکىل کېږي ،کىم هادي

( )8عپاعًاهه :عًذی اعت که خهت ابشاص اهتًاو به افشاد
و يهاد های دولتی و غيش دولتی تفىيض هيگشدد ،داسای

اهتياص يه لشي.
( )9وياړيضه تقذيشياهه :هغه عًذ دی چې د پىهًې وصاست د

کذام اهتياص هادی يمی باؽذ.
( )9تقذيشياهۀ افتخاسی :عًذی اعت که اص عشف ادا سات

اداسو او سياعتىيى له له لىسي وړايذيض او د پىهًې وصاست له
هقام څخه هًؾىسېږی او د کىم هادي اهتياص لشويکې يه ده.
( )11لقهب ،ههډال ،د پهىهًې يښهاو ،عهتايًليک او يقههذي

و سياعت های و صاست هقاسف پيؾًهاد و اص هقام وصاست
هًؾىس هی گشدد و داسای کذام اهتياص هادی يمی باؽذ.
( )11لقب ،هذال ،يؾاو هقاسف ،تههقذيهشياههۀ دسخه اول،

هکافات يىاځې د پىهًې سعمي د کاسکىويکى او ښىويکى لپاسه
دي.

دوم  ،و عىم ،تسغيى ياهه و هکافات يقذی فشف بشای
کاسکًاو و هقلماو سعمی هقاسف هیباؽذ.

در ين فصل

فصل سىم

د هکافاتى د کميسيىو تطکيل او ديذې

تطکيل و وظايف کميسيىو هکافات

تطکيل

تطکيل

پًځمه هاده:

هادۀ پًجن:

( )1د پىهًې وصاست د هکافاتى د وېؼ کميغيىو خىړ ؽىی
دی له:

( )1کميغيىو تىصيـ هکافات وصاست هقاسف هتؾکل
اعت اص:

 د پىهًې وصاست د هقام د دفتش سئيظ د کميغيىو د هؾش او
د دفتش سياعت د هکافاتى د بشخې هغإول د غړي او هًؾي په

 سئيظ دفههتش ههقام وصاست هقاسف به زيث سئيظ و
هغإول بخؼ هکافات سياعت دفتش به زيث فضى و

تىگه.

هًؾی کميغيىو.

 د بؾشي عشچيًى د پشاختيا د سياعت اعتاصی د غړي په

 يمايًهذۀ سياعهت ايکؾهاف هًهابـ بؾهشی بهه زيهث

تىگه.

فضى.

 يمايًذۀ سياعت تفتيؼ داخلی به زيث فضى.

 د کىسين پلاًې د سياعت اعتاصی د غړي په تىگه.

 د فمىهي صدکړو د هقيًيت اعتاصی د غړي په تىگه.

 يمايًذۀ هقيًيت تقليمات فمىهی به زيث فضى.

 د اعالهي صدکړو د هقيًيت اعتاصی د غړي په تىگه.

 يمايًذۀ هقيًيت تقليمات اعالهی به زيث فضى.

 يمايًذۀ هقيًيت هالی و اداسی به زيث فضى.

 د هالي او اداسي هقيًيت اعتاصی د غړي په تىگه.

 يمايًذۀ هقيًيت ايکؾاف يقاب تقليمی به زيث

 د ښىوييض يقاب د پشاختيا د هقيًيت اعتاصی د غړي په
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فضى.

تىگه.

 يمايًذۀ هقيًيت عىاد آهىصی به زيث فضى.

 د عىاد صدکړې د هقيًيت اعتاصی د غړي په تىگه.
 د دفتش سياعت د واليتىيى د اړيکى آهش د غړي په تىگه.

 آهش استباط واليات سياعت دفتش به زيث فضى.
( )2خلغات کميغيىو با زضىس دو ثلث افضا دايش هی-

( )2د کميغيىو غىيډې د غړو د دوو ثلثى په زضىس عشه
دايشېږي او تقميمىيه يې د زاضشو غړو د اکثشيت تىافق پش

گشدد و تقاهين آو بش اعاط تىافق اکثشيت افضای زاضش
اتخار هیگشدد.

بًغټ ييىل کېږي.
د کميسيىو ديذې

وظايف کميسيىو

ضپږهه هاده:

هادۀ ضطن:
کميغيىو تهىصيهـ هکافات وؽايف ريهل سا ايهدام هی -

د هکافهههاتى د وېهههؼ کميغهههيىو اليهههذې ديهههذې عهههشته
سعىي:
( )1هشکال يهى ځلهې د کهال پهه پيهل کهې د پهىهًې وصاست

دهذ:
( )1هش عال يک هشتبه دس آغاص عال ،هکافات و صاست

هکافات هؾخـ او د واکمهى هقهام لهه لهىسي د هشکهضی او
واليتي وازذويى تشهًځ يې پهه فاداليهه تىگهه عههميه بًهذي

هقاسف سا هؾخـ و بقذ اص تثبيت آو اص خايب هقام
ريقالذ بيى وازذهای هشکضی و واليتی به عىس فاداليه
عهميه بًذی هی يمايذ.

کىي.
( )2د دې هادې په لىهړۍ فقشه کې ساغلی د عهميې خذول

( )2خذول عهميه بًذی هًذسج فقشۀ اول ايى هاده اص
خايب افضای کميغيىو تأييذ و اص خايب وصيش هقاسف

د کميغيىو د غړو له خىا تأييذ او د پىهًې د وصيش له خىا
هًؾىسېږي.

هًؾىس هیگشدد.
( )3ت ثبيهههت هىخىديهههت ؽهههشايظ هکافهههات هًهههذسج

( )3د پىهًې په کاسکىويکي او په يىسو هًغىبيًى کې چې له
هکافاتى څخه هغتفيذ کېږي د هلکي خذهتىيى د کاسکىويکى د
قايىو په پًځه ويؾتمه هاده کې د هکافاتى د ساغلى ؽشايغى د

ههههادۀ بيغهههت و پهههًدن قهههايىو کاسکًهههاو خهههذهات
هلکههههی و هًغههههىبيى هقههههاسف کههههه اص هکافههههات

هىخىديت تثبيتىل.
( )4د هکافاتى په هکله ؽکايتىيى ته سعيذگي.

هغتفيذ هیگشديذ.
( )4سعيذگی به ؽکايات دس خقىؿ هکافات.

د هکافاتى هعيارويه

هعيارهای هکافات

اووهه هاده:
کميغيىو او اړويذه اداسه د هکافاتى د وېؼ په وخت کې

هادۀ هفتن:
کميغيىو و اداسۀ هشبىعه زيى تىصيـ هکافات هقياسهای

اليذې هقياسويه سفايتىي:

آتی سا سفايت هی يمايذ:

( )1د ديذو په عشته سعىلىکې د ابتکاس او يىښت لشل چې د
اړويذې اداسې د کيفيت د ښه والي او د کميت د لىړاوي
عبب ؽىي وي.

( )1داؽتى ابتکاس و يىآوسی دس ايدام وؽايف که عبب
تقليل کميت و استقای کيفيت کاسی اداسۀ هشبىعه ؽذه
باؽذ.

( )2اړويذې اداسې ته د هؾىسو ،عشزى او و ړايذيضويى

( )2اسائۀ هؾىسه ها ،عشذ ها و پيؾًهادهای هإثش بشای
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د پىهًې د هکافاتى کړيالره
وړايذې کىل.
( )3عههالمه سهبههشي د اړويههذو چههاسو عههمبالىل ،ؽههًًه،

اداسۀ هشبىعه.
( )3سهبشيت عالن ؽاهل عاصهايذهی ،تسليل ،ايغدام و

ايغهدام او پههه کهاسي عههازه کهې د هغههشذ ؽهىيى پاليغههيى
اغېضهى پلي کىل ،دغهه هقيهاس د سئيغهايى لپهاسه د تغبيهق وړ

يؾاست اهىس هشبىعه به اداسه و تغبيق هإثش پاليغی های
هغشوزه دس عازۀ کاسی ،ايى هقياس بشای سؤعا قابل تغبيق

دی.
( )4د هلکي خذهتىيى د هاهىسيًى د علىک د ډول د هقشسې د

هیباؽذ.
( )4سفايت ازکام هقشسۀ عشص علىک هأهىسيى خذهات

زکمىيى سفايتىل.
( )5يى کاسکىويکی په يىه کال کې يىځل له هکافاتى څخه گاه

هلکی.
( )5يک کاسکى هیتىايذ دس يک عال يک هشتبه اص هکافات

اخلي که چغشې په يىه کال کې دوه ځله يا له هغه څخه ډېش
وړايذيض ؽی هغإوليت يې د اړويذ سئيظ پشغاړه دی.
( )6د ؽشايغى لشويکى تشهًځ د لىهړيتىب زق هغى ته وسکىل

هغتفيذ ؽىد هشگاه دس يک عال دو هشتبه و يا بيؾتش اص آو
پيؾًهاد گشدد هغئىوليت بش فهذۀ سئيظ هشبىعه هیباؽذ.
( )6زق اولىيت بيى واخذيى ؽشايظ به آيهايی داده هی-

کېږي چې په تېشه دوسه کې يه دي هکافات ؽىي.
( )7لههږ پههشهل تللههى عههيمى د اداسو کههاسکىويکى او هغههه

ؽىد که دس دوس قبلی هىسد هکافات قشاس يگشفته ايذ.
( )7تىخه خاؿ به کاسکًاو اداسات هًاعق کمتش ايکؾاف

کاسکىويکى ته چې په عختى کاسي ؽشايغى کې په سښهتيىلن او
دسايت عشه ديذه تشعشه کىي ځايگړې پاهلشيه.

يافته و کاسکًايی که دس ؽشايظ دؽىاس کاسی فادقايه و با
دسايت ايدام وؽيفه هی يمايًذ.

( )8هکافات د کاسکىويکى د غىښتًليکىيى پش بًغټ د اخشاء
وړ يه دي.

( )8هکافات بش اعاط فشايض کاسکًاو قابل اخشا يمی-
باؽذ.

د هکافاتى د وېص ډول

طرز تىز يع هکافات

اتمه هاده:

هادۀ هطتن:

( )1هشه اداسه د خپلىکاسکىويکى کلًي بشياليتىبىيه ،ابتکاسات
او يىښتىيه ثبتىي.
( )2اړويذه اداسه د هًؾىس ؽىې عهميې او په دغه کړيالسه کې

( )1هش اداسه عااليه هىفقيت ها ،ابتکاسات و يىآوسی های
کاسکًاو خىيؼ سا بقذ اص اسصيابی ثبت هيًمايذ.
( )2اداسۀ هشبىعه با دسيؾشداؽت عهميۀ هًؾىس ؽذه و

د ساغلى هقياسويى په پام کې ييىلى عشه ،ؽشايظ لشويکي
تؾخيقىي.

هقياسهای هًذسج ايى عشصالقمل ،واخذيى ؽشايظ سا
تؾخيـ هی يمايذ.

( )3هًًليکىيه او وياړيضې تقذيشياهې د عهميې له په پام کې
ييىلى پشته د اړويذو اداسو د اړتياليذ پش بًغټ وړايذيضکېږي.

( )3عپاعههًاههههها و تقذيشياهههه هههای افتخههاسی بههذوو
دسيؾشداؽت عهميه به اعاط لهضوم ديهذ اداسات هشبهىط

( )4د ؽههشايغى لشويکههى کههاسکىويکى لغههت د هکافههاتى د
ډول لههه ټههاکلى او د هغههىی د فقههاليتىيى د ثبههت لههه فههىسهې
عشه چې د خپلىاکهى سياعهتىيى د اړويهذ سئهيظ پهه العهليک

پيؾًهاد هیگشدد.
( )4لغت کاسکًاو واخذ ؽشايظ با تقييى يىفيت هکافات و
فىسم ثبت فقاليت های ؽاو که اص سياعت های هغتقل

او د هقيًيتىيههى د اړويههذو کههاسکىويکى د اړويههذ هقههيى پههه
العليک وي پهه ټاکهل ؽهىي وخهت کميغهيىو تهه اعهتىل

به اهضای سئيظ هشبىعه و اص کاسکًاو هشبىط هقيًيتها
به اهضای هقيى هشبىعه باؽذ دس وقت تقييى ؽذه به
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د پىهًې د هکافاتى کړيالره
کېږي.
( )5ايکؾافي او بالمقغـ کاسکىويکي ،هتًفزيى او د هقاسف

کميغيىو اسعال هيگشدد.
( )5کاسکًاو ايکؾافی و بالمقغـ ،هتًفزيى و ؽخقيت

هالتړکىويکي ؽخقيتىيه د فقاليتىيى د ثبت د فىسهې له لشلى
څخه هغتثًی دي.

های زمايت کًًذۀ هقاسف اص داؽتى فىسم ثبت فقاليت
ها هغتثًی ايذ.

( )6کميغيىو د کاسکىويکى اعًاد د عهميې ،په دغه کړيالسه
کې د ساغلى زکمىيى او د فذالت او ؽفافيت د افل په پام

( )6کميغيىو ،اعًاد کاسکًاو سا با دس يؾشداؽت عهميه،
ازکام هًذسج قىاييى و ايى عشصالقمل و سفايت افل

کې ييىلى عشه تش څېړيې اليذې ييغي او وسوعتی لغت
تشتيبىي.

فذالت و ؽفافيت هىسد بشسعی قشاس هی دهذ و لغت
يهايی سا تشتيب هی دهذ.

( )7له عهميې پشته هکافات چې دسيمه دسخه تقذيشليک،
عتايًليک ،هًًليک او وياړيضتقذيشليک پکې ؽاهل دي د
اړويذو اداسو په وړايذيض او د پىهًې وصاست د هقام په هًؾىسۍ

( )7هکافات بذوو عهميه که ؽاهل تهقذيهشيهاههۀ دسخه
عىم ،تسغيى ياهه ،عپاعًاهه و تقذيشياهۀ افتخاسی هی-
باؽذ بش اعاط پيؾًهاد های اداسات هشبىعه و هًؾىسی

اخشاء او تىصيـ کېږي.
( )8د فقاليتىيى د ثبت فىسهه او د هکافاتى وړايذيض يىاځې د

هقام وصاست هقاسف اخشا و تىصيـ هيگشدد.
( )8فىسم ثبت فقاليتها و پيؾًهاد هکافات تًها به

پىهًې د وصيش په العليک عشه د افتباس وړ دی.
( )9د پىهًې وصاست د دفتهش سياعهت د تسشيشاتهى ههذيشيت

اهضای وصيش هقاسف هذاس افتباس هیباؽذ.
( )9بخؼ هکافات هشبىط هذيشيت تسشيشات سياعت

اړويذ د هکافهاتى بشخهه پهه هکافهاتى پهىسې اړويهذې چهاسې
تًؾيمىي ،د وسوعتي لغت هغابق د هکافاتى د عًذ (يقهذي
هکافات ،عهتايًليک ،دسيمهه دسخهه تقذيشياههه ،دوهمهه او

دفتش وصاست هقاسف بىده تا اهىس هکافات سا تًؾين يمىده،
هغابق لغت يهايی هتى عًذ هکافات (هکافات يقذی،
تسغيى ياهه ،عپاعًاهه ،تقذيشياهۀ دسخه عىم ،دسخه دوم

لىهړۍ دسخه تقذيشياهه ،يښاو ،هډال يالقب) هتى د هکافات
کېذويکي ؽخـ د ځايگړتياوو او ټاکل ؽىو هًاعهبتىيى پهه

ودسخ ه اول ،يؾاو ،هذال يالقب) سا با رکش هؾخقات
ؽخـ هکافات ؽىيذه و به هًاعبت های تقييى ؽذه

يادولى عشه پ ه کمپيىټشي ډول چمتى او د واکمًى چاسواکى لهه
هًؾىسۍ وسعته وېؾي.

عىس کمپيىتشی تشتيب و بقذ اص هًؾىسی هقاهات ريقالذ
تىصيـ يمايذ.

د هکافاتى ثبت او ورکړه

ثبت و اعطای هکافات

يهمه هاده:

هادۀ يهن:

( )1هًؾىس ؽىي هکافات د پىهًې و صاست د هکافاتى د بشخې
په اړويذکتاب او ډياابظ کې ثبت او په ځايگړي هسفل او

( )1هکافات هًؾىس ؽذه دس کتاب و ديتابيظ هشبىط
بخؼ هکافات وصاست هقاسف ثبت و دس هسفل و هشاعن

هشاعمىکې يې هغتسقيًى ته وسکىل کېږي.
( )2د پىهًې په وصاست کې هکافات د پىهًې د هکافاتى د
بشخې له خىا چاپ ،عی هشازل ،ثبت او د اخشاء وړ دي او د

خاؿ به هغتسقيى آو افغاء هیگشدد.
( )2هکافات دس وصاست هقاسف اص خايب بخؼ هکافات
وصاست هقاسف ،چاپ ،عی هشازل ،ثبت و قابل اخشا بىده

پىهًې د يىسو اداسو د افتباس وړ يه دي.
( )3د بؾشي عشچيًى د پشاختيا سياعت هکلف دی د هکافاتى

و اص عايش اداسات هقاسف هذاس افتباس يمیباؽذ.
( )3سياعت ايکؾاف هًابـ بؾشی هکلف اعت که عًذ
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د پىهًې د هکافاتى کړيالره
وسکړل ؽىی عًذ د کاسکىويکي په عىايسى کې هقاهله او
کاپي يې وعاتي.

هکافات افغاء ؽذه سا دس عىاير کاسکى هقاهله و کاپی آو
سا يگهذاسی يمايذ.

( )4د هًؾىس ؽىي هکافات هادي اهتياصات د اړويذې اداسې
له خىا ژستشژسه اخشاء کېږي.

( )4اهتياصات هادی هکافات هًؾىس ؽذه اص عشف اداسۀ
هشبىط به اعشؿ وقت اخشا يمايذ.

څلىرم فصل

فصل چهارم

هتفرقه حکمىيه

احکام هتفرقه

د هکافاتىکال

سال هکافات

لسمه هاده:

هادۀ دهن:

هکافهههات د هدهههشي لمشيضکهههال پهههش بًغهههټ فهههىست

هکافههات بههش اعاط عال هدههشی ؽمغی فىست هی -

ييغي.

گيشد.

د هالي سرچيًى اټکل

تخميى وجىه هالی

يىولسمه هاده:

هادۀ يازدهن:

هالي او زغابذاسۍ سياعت د هکافاتى هالي وخىه په اټکليضه

سياعت هالی و زغابذاسی وخىه هالی هکافات سا به عىس

تىگه د پىهًې وصاست په کلًن بىدخه کې په پام کې ييغي.

تخميًی دس بىدخۀ عااليۀ وصاست هقاسف دس يؾش هیگيشد.

ايفار

ايفار

دوولسمه هاده:

هادۀ دوازدهن:
ايى عشصالقمل دس چهاس فقل و دواصده هاده تشتيب

دغه کړيالسه په څلىسو فقلىيى او دوولغى هادوکې تشتيب
ؽىې ده ،د پىهًې د وصيش له هًؾىسۍ وسوعته يافزېږي.

ؽذه و بقذ اص هًؾىسی وصيش هقاسف يافز هیگشدد.

د دې کړيالسې په يافزېذو عشه ،په دې اړه پخىايي هغايش
زکمىيه لغىگ ل کېږي.

با ايفار ايى عشصالقمل ،ازکام هغايش عابقه آو هلغی
پًذاؽته هیؽىد.

8

