لاًْى هغثْػات ظؼ افغاًكتاى
فًل ۱
ازکام ػـوْهـی
هاظٍ ۱
ایي لاًْى تَ تاقی اؾ زکن هاظٍ قی ّ چِاؼم لاًْى اقاقی ّؼػایت هاظٍ ًؿظُن هیثاق تیي الوللی زمْق
تهؽ ،تَ هٌظْؼ تاهیي زك آؾاظی فکؽ ّ تیاى ّ تٌظین فؼالیت ؼقاًَ ُای ُوگاًی ظؼ کهْؼ ّضغ گؽظیعٍ
اقت.
هاظٍ ۲
اُعاف ایي لاًْى ػثاؼت اًع اؾ :
 -۱تؽّیح ّ زوایت اؾ زك آؾاظی فکؽ ّ تیاى ،ظفاع اؾ زمْق ژّؼًالیكتاى ّ تاهیي نؽایظ فؼالیت آؾاظ
آًِا.
 -۲تؽّیح ّ اًکهاف ؼقاًَ ُای ُوگاًی آؾاظ ،هكتمل ّ کثؽت گؽا.
 -۳فؽاُن کؽظى ؾهیٌَ هٌاقة تؽای اظِاؼ فکؽ ّ ازكاـ اتثاع کهْؼ تْقظ گفتاؼ ًْ ،نتَ ،ؼقن،
تًْیؽ ،ثثت ؼّی ًْاؼ  ،توثیل ،زؽکت ّ قایؽ پعیعٍ ُای ػلوی  ،اظتیٌُ ،ؽی ّ عثغ ّ ًهؽ.
 -۴ؼػایت ايل آؾاظی تیاى ّ ؼقاًَ ُای ُوگاًی هكدل ظؼ هیثاق تیي الوللی زمْق تهؽ تا ًظؽظانت
ظیي هثیي اقالم.
 -۵کوک توٌظْؼ ؼنع قالن ؼقاًَ ُای ُوگاًی تَ ًسْی کَ تتْاًع ّقیلَ هْثؽ ًهؽ ثمافت ظؼ کهْؼ
گؽظیعٍ ،آؼاء ػاهَ ؼا عْؼ ياظلاًَ ّ قْظهٌع تَ خاهؼَ هٌؼکف ًوایع.
هاظٍ ۳
ايغالزات آتی ظؼ ایي لاًْى ظاؼای هفاُین غیل هیثانع:
 -۱ؼقاًَ ّ :قیلَ یا آلَ اًتمال هؼلْهات تا اقتفاظٍ اؾ ّقایل غیل هیتانع:
 ّقایل تًؽی :ؼقن ،ػکف  ،پكت کاؼت  ،پْقتؽ. ّقایل قوؼی ّ تًؽی  :ؼاظیْ ،تلْیؿیْى  ،نثکَ کیثلی  ،هْتایل تًْیؽی . ّقایل اعالػاتی  :آژاًف ُای اعالػاتی ّ هغثْػاتی . -۲هغثْػات  :آى زؽّف ّ انکال عثغ نعٍ ای اقت کَ هغالة یا يْؼتی ؼا افاظٍ ًوْظٍ ّ ناهل توام
ّقایل اؼتثاط ُوگاًی هاًٌع ؼّؾًاهَ  ،خؽیعٍ ،هدلَ ،ؼقالَ ،کتاب ،هْػظَ ،ضغاتَ ّ تیاًیَ تانع.
 -۳ؼقاًَ ُای ُوگاًی ظؼ ایي لاًْى تَ اًْاع غیل تمكین هیگؽظظ:
 ؼقاًَ ُای ُوگاًی ظّلتی  :ؼقاًَ ای اقت کَ هتؼلك تَ اظاؼات ظّلتی تْظٍ ّ اؾ عؽف آًِا توْیل ّتدِیؿ هیگؽظظ:
 ؼقاًَ ُای ُوگاًی گؽُّی  :ؼقاًَ ُای اقت کَ هتؼلك تَ قاؾهاًِای قیاقی  ،التًاظی  ،اختواػیّ فؽٌُگی تْظٍ ّ اؾ عؽف آًِا تدِیؿ ّ توْیل هیگؽظظ.
 -۴ژّؼًالیكت  :نطى هكلکی ای اقت کَ ظؼ ػؽيَ علة  ،کكة ّ ًهؽ هؼلْهات اؾ عؽیك ّقایل

ضثؽی هًؽّف فؼالیت تانع.
 -۵هغثؼَ  :هؤقكَ التًاظی  ،تطٌیکی ّ زمْلی اقت کَ عثغ ؼّؾًاهَ  ،هدلَ ،کتاب ،خؽیعٍ ،اتالغیَ،
ؼقالَ ،اػالى پْقتؽ ّ پكت کاؼت ظؼ آى يْؼت هیگیؽظ.
 -۶عاتغ  :نطى زمیمی یا زکوی اقت کَ تَ اقاـ هلکیت یا ًوایٌعگی هالک  ،هتًعی تالفؼل اهْؼ
هغثؼَ تانع.
ً -۷انؽ  :نطى زمیمی یا زکوی کَ اخاؾٍ عثغ ًّهؽ آثاؼ غیؽ هْلْت ؼا ظاؼا هیثانع.
 -۸يازة اهتیاؾ  :انطاو زمیمی یا زکوی اقت کَ تَ عثغ ّ ًهؽ ّقایل هغثْع هْلْت ّ تأقیف ّ
تعّیؽ ؼاظیْ ،تلْیؿیْى  ،نثکَ کیثلی  ،آژاًف ّ هغثؼَ هیپؽظاؾًع.
 -۹هعیؽ هكّْل  :نطًی اقت کَ تًْؼت تالفؼل هكّْلیت تعّیؽ اهْؼ هؽتْط تَ ّقایل هٌعؼج خؿء
( )۸ایي هاظٍ ؼا تَ ػِعٍ ظاؼظ.
ً -۱۰هؽ  :ػولیَ ئی اقت کَ تْقظ آى پیام ّقایل هغثْع  ،تؽّظ کاقتٌگ ّ ،قایل قوؼی ّ تًؽی ظؼ
هؼؽٌ آگاُی ػاهَ لؽاؼ ظاظٍ هیهْظ.
 -۱۱ؼاظیْ ّ :قیلَ اؼتثاط ُوگاًی قوؼی اقت.
 -۱۲تلْیؿیْى ّ :قیلَ اؼتثاط ُوگاًی قوؼی ّ تًؽی اقت.
 -۱۳نثکَ کیثلی ّ :قیلَ اؼتثاط ّ اًؼکاـ ُوگاًی قوؼی ّ تًؽی اقت کَ تؽًاهَ ُای گًْاگْى
اعالػاتی  ،تؼلیوی  ،تؽتیتی  ،فؽٌُگی ّ تفؽیسی تیي الوللی ؼا اؾ عؽیك هاُْاؼٍ اضػ ّ تؽای ههتؽکیي
تَ ًوایم هیگػاؼظ.
فًل ۲
زمْق ّ ّخایة

هاظٍ ۴
(ُ )۱ؽ نطى زك آؾاظی فکؽ ّ تیاى ؼا ظاؼظ  .علة ،زًْل  ،اًتمال هؼلْهات ّ ًظؽیات تعّى هعاضلَ ّ
هسعّظیت اؾ عؽف هكّْلیي ظّلتی ناهل ایي زك تْظٍ ّ ظؼ تؽگیؽًعٍ آؾاظی تیاى ّ ّقایل پطم ،
تْؾیغ ّ ظؼیافت هؼلْهات ًیؿ هیتانع.
( )۲ظّلت ،آؾاظی ؼقاًَ ُای ُوگاًی ؼا زوایت ّ تمْیَ هیٌوایع ُ .یچ نطى زمیمی یا زکوی تهوْل
ظّلت ّ اظاؼات ظّلتی ًوی تْاًع فؼالیت ؼقاًَ ُای ضثؽی ّ یا هؼلْهاتی ؼا هٌغ ،تسؽین  ،قاًكْؼ یا
هسعّظ ًوْظٍ ّ یا عْؼ ظیگؽی ظؼ اهْؼ ًهؽ ؼقاًَ ُای ُوگاًی ّ هؼلْهاتی هعاضلَ کٌع .کویكیْى
تؽؼقی هٌعؼج هاظٍ ( )۴۲ایي لاًْى اؾ ایي زکن هكتثٌی هیثانع.
هاظٍ ۵
ُؽ نطى زك ظاؼظ هؼلْهات ؼا علة ّ ظؼیافت ًوایع .ظّلت تٌاتؽ تماضای اتثاع کهْؼ هؼلْهاتی ؼا کَ
هغالثَ هیٌوایع  ،فؽاُن هیکٌع هگؽ ایٌکَ هؼلْهات هغالثَ نعٍ ؼاؾ هسؽم ًظاهی تْظٍ ّ افهای آى اهٌیت
ّ هٌافغ هلی ؼا تا ضغؽ هْاخَ قاؾظ.

هاظٍ ۶
( )۱ژّؼًالیكتاى ظؼ اخؽای فؼالیت ُای هكلکی ناى تهوْل ًهؽ ؼاپْؼُا ّ ًظؽیات اًتماظی هْؼظ
زوایت لاًًْی لؽاؼ هیگیؽًع.
( )۲ژّؼًالیكتاى زك ظاؼًع اؾ افهای هؽاخغ کاؼی ناى ضْظظاؼی ًوایٌع  ،هگؽ ایٌکَ هسکوَ غیًالذ
ظؼ هْؼظ افهای آى زکن ًوْظٍ تانع.
هاظٍ ۷
ژّؼًالیكتاى ّ قایؽ اػضای ؼقاًَ ُای ُوگاًی هیتْاًٌع توٌظْؼ ظفاع اؾ هٌافغ يٌفی ناى هغاتك
ازکام لاًْى اتساظیَ ُای هكتمل ایداظ ًوایٌع.

هاظٍ ۸
( )۱اتثاع کهْؼ هیتْاًٌع ّقایل ؼقاًَ ُای ُوگاًی هٌعؼج هاظٍ قْم ؼا هغاتك ازکام ایي لاًْى
تأقیف ًوایٌع.
(ً )۲وایٌعٍ گی ُای قیاقی ضاؼخی  ،هْقكات تیي الوللی ّ ًوایٌعگی ُای آًِا ظؼ افغاًكتاى هیتْاًٌع تا
ؼػایت هْاؾیي ظیپلواتیک تَ عثغ ّ ًهؽ تلْتي ضثؽی تؼع اؾ زًْل اخاؾٍ ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُگ
تپؽظاؾًع.
فًل ۳
ّقایل هغثْع

هاظٍ ۹
( )۱اتثاع کهْؼ  ،ازؿاب قیاقی  ،قاؾهاًِای ثثت نعٍ ظاضلی ّ هِاخؽیي ظاضلی هیتْاًٌع هغاتك ازکام
ایي لاًْى ّقایل هغثْع ؼا تأقیف ًوایٌعً .هؽ ؼّؾًاهَ ً ،هؽیَ هْلْت ّ قایؽ ًهؽات هغثْع تعّى
اخاؾٍ لثلی تأقیف نعٍ هیتْاًع.
(ً )۲هؽیَ ُائی کَ تیؽاژ آًِا کوتؽ اؾ ظّ يع ( )۲۰۰نواؼٍ تانع ،تاتغ ازکام هٌعؼج هْاظ ()۱۳-۲۸
ایي لاًْى ًثْظٍ  ،ایداب زًْل اخاؾٍ ّ ثثت لثلی ؼا ًوی ًوایع.
هاظٍ ۱۰
هْقف ّقایل هغثْع زیي ثثت ًهؽیَ ضْیم هکلف تَ اؼائَ هؼلْهات غیل تَ ّؾاؼت اعالػات ّ
فؽٌُگ هیثانع:
 -۱نِؽت کاهل ّ هسل قکًْت ظؼضْاقت ظٌُعٍ

 -۲اقن ًهؽیَ ّ هسل ًهؽ آى
 -۳لكاًیکَ ًهؽیَ تَ آى اًتهاؼ هییاتع.
 -۴هٌثغ توْیل ًهؽیَ ّ اًعاؾٍ قؽهایَ آى
هاظٍ ۱۱
ًهؽیَ هغثْع زاّی اقن ًهؽیَ  ،آظؼـ ههطى  ،غکؽ هسل چاپ ً ،ام يازة اهتیاؾ  ،اقن هعیؽ
هكّْل ّ تاؼیص ًهؽ آى هیثانع.

هاظٍ ۱۲
ُْیت يازة اثؽ ّ اهضای ّی ظؼ ايل ًكطَ زتوی هیثانع.

هاظٍ ۱۳
ُؽ ّقیلَ هغثْع هغاتك ازکام ایي لاًْى ظاؼای يازة اهتیاؾ ّ هعیؽ هكّْل هیثانع.
فًل ۴
هغاتغ

هاظٍ ۱۴
اتثاع  :ازؿاب قیاقی کهْؼ ّ اظاؼات ظّلتی هیتْاًٌع تَ تأقیف هغثؼَ العام ًوایٌع  .ههؽّط تؽ ایٌکَ
خْاؾ فؼالیت ؼا اؾ ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُگ کكة ًوْظٍ تانٌع.
ظؼضْاقت ظٌُعٍ خْاؾ تأقیف هغثؼَ هکلف اقت تا ًظؽ ظانت زکن هاظٍ ( )۲۴ایي لاًْى هغالة آتی ؼا
تا ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُگ اؼائَ ًوایع.
 -۱نِؽت کاهل ّ هسل قکًْت
 -۲اقن ّ هسل فؼالیت هغثؼَ
 -۳لكاًیکَ تْقظ آى عثاػت يْؼت هیگیؽظ
 -۴اًْاع ّ الكام هانیي آالت ّ تدِیؿات عثاػتی
 -۵هٌثغ ّ اًعاؾٍ قؽهایَ کَ ظؼ تأقیف ّ تعّیؽ هغثؼَ تَ کاؼ هیؽّظ.
هاظٍ ۱۵
(هتي کَ اؾ عؽف ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُک تؽای ها فؽقتاظٍ نعٍ‘ هاظٍ  ۱۵ؼا ًعانتَ اقت)

هاظٍ ۱۶
اًتمال هلکیت هغثؼَ هداؾ اقت  .نطًیکَ هلکیت هغثؼَ تْی اًتمال هییاتع  ،هکلف اقت ازکام هٌعؼج
هاظٍ ( )۲۴ایي لاًْى ؼا هدعظاٌ ؼػایت ًوایع.

هاظٍ ۱۷
آغاؾ فؼالیت هغثؼَ ّ اظاهَ کاؼ آى تعّى ظانتي يازة اهتیاؾ ّ هعیؽ هكّْل خْاؾ ًعاؼظ.

هاظٍ ۱۸
اتثاع کهْؼ  ،ازؿاب قیاقی ّ قاؾهاًِای اختواػی کَ ضْظ هالک هغثؼَ ًثانٌع  ،زك ظاؼًع اؾ هغاتغ
ظّلتی ّ نطًی هغاتك همؽؼات هالی ّ زكاتی آًِا اقتفاظٍ ًوایٌع.
فًل ۵
ّقایل قوؼی ّ تًؽی

هاظٍ ۱۹
اتثاع کهْؼ ازؿاب قیاقی  ،قاؾهاًِای اختواػی ّ قایؽ هْقكات ضًْيی ّ ظّلتی هیتْاًٌع ظقتگاٍ
ُا ّ ّقایل قوؼی ّ تًؽی ؼا عثك ازکام ایي لاًْى تاقیف ًوایٌع.

هاظٍ ۲۰
( )۱توٌظْؼ تٌظین تِتؽ فؼالیت ظقتگاٍ ُای ّقایل قوؼی ّ تًؽی کویكیْى هلی ًهؽات ؼاظیْ
تلْیؿیْى کَ هتهکل اؾ پٌح ػضْ هیثانع  ،ایداظ هیگؽظظ.
( )۲ؼئیف ّ اػضای کویكیْى هلی ًهؽات ؼاظیْ تلْیؿیْى اؾ عؽف ؼئیف خوِْؼ تؽای هعت ظّ قال
تؼییي هیگؽظظ  ،هعت کاؼ کویكیْى ػٌع اللؿّم توعیع نعٍ هیتْاًع.
هاظٍ ۲۱
( )۱کویكیْى هلی ًهؽات ؼاظیْ ّ تلْیؿیْى ظاؼای ّظایف ّ يالزیت ُای غیل هیثانع:
 -۱يعّؼ خْاؾ ّ تؼییي فؽیکًْكی تَ ظقتگاٍ ُای ؼاظیْ ّ تلْیؿیْى  ،تَ اقاـ هؼیاؼُای ّضغ نعٍ
لثلی .
 -۲يعّؼ ؼٌُوْظُای هكلکی تؽای ازؿاب قیاقی زیي اقتفاظٍ اؾ ؼاظیْ تلْیؿیْى .
 -۳يعّؼ ؼٌُوْظُای ضؽّؼی تؽای هالکیي ّقایل الکتؽًّیکی  ،تؼع اؾ ههْؼٍ تا هتًعیاى ًهؽاتی ّ
خاهؼَ هعًی.

ً -۴ظاؼت اؾ ؼػایت ازکام ایي لاًْى تْقظ ؼقاًَ ُای ُوگاًی.
 -۵تؼییي پالیكی ًهؽاتی ؼاظیُْا ّ تلْیؿیْى ُای ظّلتی.
( )۲کویكیْى هلی ًهؽات ؼاظیْ ّ تلْیؿیْى هكتمل تْظٍ اؾ اخؽاآت ضْیم تَ ؼئیف خوِْؼ گؿاؼل
هیعُع.
هاظٍ ۲۲
ظؼضْاقت ظٌُعٍ تاقیف ؼقاًَ ُای ُوگاًی قوؼی ّتًؽی (ؼاظیْ ّ تلْیؿیْى) هکلف اقت خِت اضػ
خْاؾ  ،هؼلْهات غیل ؼا تَ کویكیْى هلی ًهؽات ؼاظیْ ّ تلْیؿیْى اؼائَ ًوایع.
 -۱نِؽت کاهل ّهسل قکًْت
 -۲اقن ّ هسل فؼالیت ّقیلَ قوؼی ّتًؽی
ًْ -۳ع ّقیلَ قوؼی ّ تًؽی
ُ -۴عف ّ هؽام ًهؽاتی
 -۵هٌثغ ّ اًعاؾٍ قؽهایَ آى
 -۶کویت ّ کیفیت هانیي آالت ّ تدِیؿات
هاظٍ ۲۳
ُؽ ّقیلَ قوؼی ّ تًؽی هغاتك ازکام ایي لاًْى ظاؼای يازة اهتیاؾ ّ هكّْل ًهؽات هیتانع.
فًل ۶
نؽایظ ّهکلفیت ُای يازة اهتیاؾ

هاظٍ ۲۴
يازة اهتیاؾ ؼقاًَ ُای ُوگاًی ّاخع نؽایظ غیل هیثانع:
 -۱ظانتي قٌع تاتؼیت کهْؼ
 -۲اکوال قي ُدعٍ قالگی
 -۳هسؽّم ًثْظى اؾ زمْق هعًی هغاتك زکن هسکوَ تا يالزیت .
هاظٍ ۲۵
( )۱يازة اهتیاؾ ّقایل قوؼی ّ تًؽی ّ ّقایل هغثْع هکلف اقت ّ ،قایل ضْظ ؼا هغاتك نؽایظ
هٌعؼج ازکام ایي لاًْى ثثت ًوایع.
( )۲ظؼ يْؼتیکَ ًهؽیَ لثل اؾ ثثت ًهؽ گؽظیعٍ تانع ،يازة اهتیاؾ آى هکلف اقت ظؼ هعت یک ُفتَ
ًهؽیَ ضْظ ؼا عثك ازکام ایي لاًْى ثثت ًوایع.
هاظٍ ۲۶

ُؽ گاٍ يازة اهتیاؾ  ،تًوین ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُگ هثٌی تؽ ؼظ ثثت یا يعّؼ خْاؾ ؼا هغایؽ ازکام
لاًْى تعاًع .تَ کویكیْى تؽؼقی هغثْػات هؽاخؼَ ًوْظٍ  ،ظؼ يْؼت ػعم لٌاػت هیتْاًع ظؼ پیهگاٍ
هسکوَ الاهَ ظػْی کٌع.

هاظٍ ۲۷
( )۱اًتمال هلکیت اظاؼٍ ًهؽاتی ّ ؼقاًَ ُوگاًی ّ اًتمال زك عثغ ّ ًهؽ آى هداؾ اقت  .نطًیکَ
هلکیت تا زك تَ ّی اًتمال هییاتع  .هکلف اقت ازکام هٌعؼج هاظٍ ( )۱۸( ّ )۲۴ایي لاًْى ؼا هدعظٌا
ؼػایت ًوایع.
( )۲ایداظ اظاؼٍ ًهؽاتی ّ ؼقاًَ ُوگاًی ّ زك عثغ ّ ًهؽ ،تَ يازة اهتیاؾ تؼلك ظاؼظ ظؼ يْؼت
اًتمال ایي زك تَ نطى ظیگؽ  ،هؽاتة هٌعؼج ازکام هْاظ ( )۲۸( ّ )۲۴ایي لاًْى هدعظاٌ تکویل
هیگؽظظ.
هاظٍ ۲۸
هعیؽ هكّْل تا ؼػایت نؽایظ هٌعؼج ازکام ایي لاًْى ظؼ ػیي ؾهاى هكّْل ًهؽات ؼقاًَ ضْظ هیثانع.
فًل ۷
نؽایظ ّ هکلفیت ُای هعیؽ هكّْل اهتیاؾ

هاظٍ ۲۹
هعیؽ هكّْل ّاخع نؽایظ غیل هیثانع:
 -۱ظانتي قٌع تاتؼیت کهْؼ
 -۲اکوال قي ُدعٍ قالگی
 -۳ظانتي قٌع تسًیالت هكلکی یا تدؽتَ زعالل قَ قال ظؼ ؼنتَ ژّؼًالیؿم
 -۴هسؽّم ًثْظى اؾ زمْق هعًی تَ زکن هسکوَ تايالزیت
ً -۵عانتي هاهْؼیت ؼقوی ظّلتی هگؽ ایٌکَ ًهؽیَ هؽتْط ظّلت تانع
هاظٍ ۳۰
هعیؽ هكّْل هکلف اقت تكاّی زمْق اًتماظ کٌٌعٍ ّ اًتماظ نًْعٍ ؼا ظؼ ّقیلَ ًهؽاتی هؽتْط ؼػایت
ًوایع.
فًل ۸
ًهؽات هوٌْػَ

هاظٍ ۳۱
ًهؽ هغالة غیل ظؼ ؼقاًَ ُای ُوگاًی خْاؾ ًعاؼظ
 -۱هغالثیکَ هغایؽ تا ايْل اقالم ّ تُْیي تَ قایؽ اظیاى ّ هػاُة تانع.
 -۲هغالثیکَ هْخة ُتک زؽهت ّ افتؽاء تَ انطاو گؽظظ.

فًل ۹
ازکام خؿایی

هاظٍ ۳۲
يازة اهتیاؾ ظؼ يْؼت هكّْل نٌاضتَ هیهْظ کَ هطالف ازکام ایي لاًْى ػول ًوایع.

هاظٍ ۳۳
( )۱انطاو زمیمی یا زکوی کَ تعّى ؼػایت ازکام ایي لاًْى تَ تأقیف ّ تعّیؽ ؼقاًَ ُای ُوگاًی
ظؼ للوؽّ افغاًكتاى تپؽظاؾًع  ،تَ خؿای ًمعی هسکْم هیگؽظًع .
(ُ )۲ؽگاٍ هْقف ّ تعّیؽ کٌٌعٍ ؼقاًَ ُای ُوگاًی نطى زمیمی تانع تَ تؽتیة غیل تَ خؿای ًمعی
هسکْم هیگؽظظ :
 تلْیؿیْى هثلغ پاًؿظٍ ُؿاؼ ( )۱۵۰۰۰افغاًی ؼاظیْ هثلغ ظٍ ُؿاؼ ( )۱۰۰۰۰افغاًی آژاًف هثلغ ظٍ ُؿاؼ ( )۱۰۰۰۰افغاًی(ُ )۳ؽگاٍ هْقف ّ تعّیؽ کٌٌعٍ ؼقاًَ ُای ُوگاًی نطًی زکوی تانع .تَ تؽتیة غیل تَ خؿای ًمعی
هسکْم هیگؽظظ .
 تلْیؿیْى هثلغ ُفعٍ ُؿاؼ ( )۱۷۰۰۰افغاًی ؼاظیْ هثلغ ظّاؾظٍ ُؿاؼ ( )۱۲۰۰۰افغاًی نثکَ کیثلی هثلغ قی ّ چِاؼ ُؿاؼ ( )۳۴۰۰۰افغاًی آژاًف هثلغ ظّاؾظٍ ُؿاؼ ( )۱۲۰۰۰افغاًیهاظٍ ۳۴
( )۱هعیؽ هكّْل هیتْاًع اؾ افهای اقن يازة اثؽ ضْظ ظاؼی کٌع ظؼ ایي يْؼت هكؤّلیت ًانی اؾ
ًهؽ اثؽ ،هتْخَ هعیؽ هكؤّل هیثانع.
( )۲هماالت اًتماظی ظؼًهؽات هْلْت تَ اقن هكتؼاؼ ًْیكٌعٍ ًهؽ نعٍ هیتْاًع .ظؼ يْؼتیکَ ًام ّ
ُْیت ًْیكٌعٍ تَ هعیؽ هكّْل هؼلْم تانع  ،هكّْلیت ًانی اؾ همالَ ّ یا اثؽ تَ هعیؽ هكّْل هتْخَ

هیگؽظظ.
هاظٍ ۳۵
(ُ )۱ؽ گاٍ يازة اثؽ هغاتك ازکام ایي لاًْى هكتْخة هداؾات نٌاضتَ نعٍ تانع ،تسیث فاػل خؽم
تست تؼمیة ػعلی لؽاؼ هیگیؽظ  ،ظؼیٌسالت هعیؽ هكّْل تسیث نؽیک خؽم تلمی هیگؽظظ .
(ُ )۲ؽگاٍ يازة اثؽ هؼلْم ًثانع  ،هكّْلیت ًانی اؾ ًهؽ اثؽ تٌِا هتْخَ هعیؽ هكّْل هیثانع.
هاظٍ ۳۶
ُؽگاٍ ًْیكٌعٍ تَ خؽیوَ ًمعی هسکْم گؽظظ  ،هکلف اقت ظؼ هعت یکواٍ اؾ تاؼیص يعّؼ زکن خؽیوَ
هسکْم تِا ؼا هغاتك لاًْى تسْیل ًوایع.
فًل ۱۰
ازـکام ًـِایـی

هاظٍ ۳۷
اتثاع ضاؼخی هیتْاًٌع فلن ُای قیٌواتْگؽافی ؼا ظؼ کهْؼ تِیَ ًوایٌع  ،ههؽّط تؽ ایٌکَ اخاؾٍ لثلی
ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُگ ؼا زايل ًوْظٍ تانٌع.

هاظٍ ۳۸
فؼالیت ؼقاًَ ُای ُوگاًی تْقظ اقاقٌاهَ ئی کَ ظؼ تؽ گیؽًعٍ اُعاف ّ ،ظایف ،يالزیتِا ،تهکیل ّ
اهْؼ هالی هؽتْط تانع تٌظین هیگؽظظ.

هاظٍ ۳۹
ّؾاؼت اعالػات ّ فؽٌُگ هکلف اقت توٌظْؼ تسمك فؼالیت آؾاظ ًهؽات ؼقاًَ ُای ُوگاًی ظاضلی ّ
ضاؼخی تكِیالت هوکٌَ ؼا فؽاُن ًوایع.

هاظٍ ۴۰
يازة اهتیاؾ ّ هعیؽ هكّْل ؼقاًَ ُای ُوگاًی کَ لثل اؾ اًفاغ ایي لاًْى تَ فؼالیت آغاؾ ًوْظٍ تانٌع
 ،هکلف اًع ظؼ هعت ظّ هاٍ اؾ تاؼیص اًفاغ آى ازکام ایي لاًْى ؼا ؼػایت ًوایٌع.

هاظٍ ۴۱
عثغ ّ ًهؽ کتة ظؼقی ّ ػلوی هکاتة ّ هْقكات تسًیالت ػالی  ،تسمیمی ّ هكلکی تاتغ ازکام ایي
لاًْى ًوی تانٌع.

هاظٍ ۴۲
( )۱توٌظْؼ تؽؼقی تطلفات هٌعؼج ایي لاًْى کویكیْى تؽؼقی تَ تؽکیة غیل تهکیل هیگؽظظ :
 ّؾیؽ اعالػات ّ فؽٌُگ تسیث ؼئیف ًوایٌعٍ اکاظهی ػلْم افغاًكتاى تسیث ػضْ ظّ تي ًوایٌعگاى پٌُْسی ژّؼًالیؿم تسیث اػضا ًوایٌعٍ کویكیْى هكتمل زمْق تهؽ افغاًكتاى تسیث ػضْ ظّ تي ًوایٌعگاى اتساظیَ ژّؼًالیكتاى تسیث اػضا( )۲کویكیْى هٌعؼج فمؽٍ ( )۱ایي هاظٍ تطلفات هٌعؼج اؾ ازکام ایي لاًْى ؼا تؽؼقی هیٌوایع ُ .ؽگاٍ
هْضْع ایداب تؼمیة ػعلی ؼا ًوایع  ،خؽیاى غؽٌ ؼقیعگی توؽخغ ػعلی اؼخاع هیگؽظظ .
هاظٍ ۴۳
ایي لاًْى اؾ تاؼیص تْنیر ًافػ ّ ظؼ خؽیعٍ ؼقوی ًهؽ گؽظظ ّ تا اًفاغ آى لاًْى هغثْػات هٌتهؽٍ
خؽیعٍ ؼقوی نواؼٍ ( )۸۰۰هْؼش  ۱۸زْت قال ُ ۱۳۸۰دؽی نوكی هلغی نوؽظٍ هیهْظ

