ﭘﮫ  22ﻣﯽ  2019ﺑﯿﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮی

د ﺷﺎھﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻠﺘﻨﯽ د ﮐﺮاﯾﺴﺘﭽﺮچ  15ﻣﺎرچ  2019ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ د
ﺑﺮﯾﺪ ﭘﮫ اړه د  2019ﺣﮑﻢ
)(LI 2019/72
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ﭘﮫ  15ﻣﺎرچ  ،2019ﯾو ﮐس د اﻟﻧور او ﻟﯾﻧوود ﭘﮫ ﺟوﻣﺎﺗوﻧو ﭘﮫ ﮐراﯾﺳﺗﭼرچ ﮐﯽ ﺑرﯾد وﮐړ ﮐﻠﮫ ﭼﯽ
ﻋﺑﺎدت ﮐوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﻟﻣﺎﻧځﮫ ﺑوﺧت وو .ﯾو ﭘﻧځوس ﮐﺳﺎن ووژل ﺷول او د  50څﺧﮫ زﯾﺎت ﮐﺳﺎن ﺗﭘﯾﺎن
ﺷول ،ﭼﯽ ﯾو ﺷﻣﯾر ﯾﯽ وﺧﯾم ﺣﺎﻟت درﻟود .ﯾو ﮐس د دی ﺟرﻣوﻧو ﭘﮫ ﺗړاو ﺗورن ﺷوی او د ﻣﺣﮑﻣﯽ
ﻣﻧﺗظر دی.
ﺣﮑوﻣت اﻋﻼن ﮐړی دی ﭼﯽ ﯾو ﺷﺎھﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﮫ وﺗﺎﮐل ﺷﯽ ﺗر څو وڅﯾړی ﭼﯽ د ﺣﮑوﻣت اړوﻧده
ادارو د دی ﮐس ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﺑرﯾد ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯽ څﮫ ﭘوھﯾدل ،څﮫ وو ،ﮐﮫ څﮫ ﯾﯽ درﻟودل ،د دی ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو
ﺳره ﯾﯽ څﮫ وﮐړل ،دی ادارو څﮫ اﻗدام ﻧﯾوﻟﯽ ﺷوی ﭼﯽ د دی ﺑرﯾد ﻣﺧﻧﯾوی وﮐړی ،او څﮫ اﻗداﻣﺎت دا
اړوﻧده اداری ﻧﯾوﻟﯽ ﺷﯽ ﺗر څو د داﺳﯽ ﺑرﯾدوﻧو ﻣﺧﻧﯾوی ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﮐﯽ وﮐړی.
دا ﭘﻠﺗﻧﯽ ﺗﮫ ﭘﮑﺎر ده ﭼﯽ د دﻏﮫ ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﺑﯾړﻧﯽ راﭘور ورﮐړی ﺗر څو ﺣﮑوﻣت د دی ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه
ﺧﭘﻠواک او ﻣﺳﺗﻧد راﭘور وﻟری ﺗر څو د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﺧﻠﮏ ،ﭘﮫ ګدون د ﻣﺳﻠﻣﺎﻧو ټوﻟﻧو ډاډﻣن ﺷﯽ ،دا ﭼﯽ د
اړوﻧدو ادارو ﻟﺧوا ټول ﻣﻧﺎﺳب ﺗداﺑﯾر ﻧﯾول ﺷوی ﺗر څو د دوی ﺧوﻧدﯾﺗوب او اﻣﻧﯾت وﺳﺎﺗﯽ.
ﺣﮑوﻣت ﺗﻣﮫ ﻟری ﭼﯽ دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﮫ د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧو ټوﻟﻧو ﺳره ﭘﮫ دی ﻣﺳﺋﻠو ﺑﺎﻧدی اړﯾﮑﮫ او ﺗﻣﺎﺳوﻧﮫ
وﻟری.
ﺣﮑوﻣت دا ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی دی او ﺗﻣﮫ ﻟری ﭼﯽ د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور ټول اړوﻧده اداری ،اﻓﺳران ،او
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﺗر ﺧﭘﻠﮫ وﺳﮫ ﮐوښښ وﮐړی ﭼﯽ د دی ﭘﻠﺗﻧﯽ او د دی ﻣﺳﺋﻠﮫ د اھﻣﯾت ﺳره ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ
ﻧﯾوﻟو ﺳره ﭼﯽ دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﯽ څﯾړی او راﭘور ﺑﮫ ﭘری ورﮐوی ورﺳره ھﻣﮑﺎری وﮐړی.
ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﻣﺎده  :(1) 1ﺗرﻣﯾم ﺷو ،ﭘﮫ  22ﻣﯽ  ،2019د ) 6(1ﻣﺎدی د ﺷﺎھﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘﻠﺗﻧﯽ د ﮐراﯾﺳت ﭼرچ ﺟوﻣﺎﺗوﻧو ﺑرﯾد ﭘﮫ
 15ﻣﺎرچ  2019ﺗرﻣﯾم ﺣﮑم .(LI 2019/105) 2019

د دی ﭘﻠﺘﻨﯽ ﻣﻮﺧﮫ او ﻋﺎﻣﮫ اھﻤﯿﺖ ﯾﯽ

2

د ﻋﺎﻣﮫ اھﻣﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﯽ دی ﭘﻠﺗﻧﯽ ﺗﮫ ﻻرښووﻧﮫ ﮐوی ﭼﯽ وﯾﯽ څﯾړی—
)(a

)(b
)(c

)(d
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د ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﮑﺘﻮر اړوﻧﺪه اداری د ھﻐﮫ ﮐﺲ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه ﮐﻮم ﭼﯽ ﭘﮫ  15ﻣﺎرچ  2019د اﻟﻨﻮر او
ﻟﯿﻨﻮود ﭘﮫ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی ﺑﺮﯾﺪوﻧﮫ وﮐړل او ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﯾﺪی ،د ﺑﺮﯾﺪ څﺨﮫ د ﻣﺨﮫ څﮫ ﭘﻮھﯿﺪل ،او

ﮐوم ګﺎﻣوﻧﮫ )ﮐﮫ ﮐوم وی( د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو د دی ﭘوھﯽ ﭘﮫ رڼﺎ ﮐﯽ واﺧﺳﺗل ،او
ﮐﮫ ﭼﯾری ﮐوم اﺿﺎﻓﯽ اﻗداﻣﺎت ﺷﺗون درﻟود ﭼﯽ د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو د ﺑرﯾد د
ﻣﺧﻧﯾوی ﻟﭘﺎره ﻧﯾوﻟﯽ وی ،او
ﮐوم اﺿﺎﻓﯽ ګﺎﻣوﻧﮫ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﮐﯽ د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو ﻟﺧوا د ورﺗﮫ ﺑرﯾدوﻧو د
ﻣﺧﻧﯾوی ﻟﭘﺎره ﻧﯾول ﮐﯾدی ﺷﯽ.

د دی ﭘﻠﺘﻨﯽ ﺣﺪ او اﻧﺪازه

3

د دی ﻣوﺧﮫ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وﮐړی ﭘدی—
)(a

)(b

)(c

)(d

د دی ﮐس ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ د ﺑرﯾد ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯽ ،ﭘﮫ ګدون د—
)(i

ﭘﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﯽ د ھﻐﮫ د وﺧت ﭘﮫ اړوﻧد ﻣﺎﻟوﻣﺎت ،او

)(ii

د ھﻐﮫ راﺗګ او اﺳﺗوګﻧځﯽ ﭘﮫ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﮐﯽ ،او

)(iii

د ھﻐﮫ ﺳﻔر ﭘﮫ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد د ﻧﻧﮫ او ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ،او

)(iv

څرﻧګﮫ ﯾﯽ د ټوﭘﮏ ﺟواز ،وﺳﻠﻲ ،او ﻣﮭﻣﺎت ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړل ،او

)(v

د ھﻐﮫ ﮐﺎرول د ټوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو او ﻧوری اﻧﻼﯾن ﻣﯾدﯾﺎ ،او

)(vi

د ھﻐﮫ اړﯾﮑﯽ د ﻧورو ﺳره ،ﮐﮫ ﭘﮫ ﻧﯾوزﯾﻠﻧد او ﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ وی ،او

د ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﮑﺘﻮر اړوﻧﺪه اداری د ھﻐﮫ ﮐﺲ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﺑﺮﯾﺪ ﻧﮫ ﻣﺨﮑﯽ څﮫ ﭘﻮھﯿﺪل ،څﮫ اﻗﺪاﻣﺎت
)ﮐﮫ څﮫ ﯾﯽ ﮐړی وی( د دی ﭘﻮھﯽ ﭘﮫ رڼﺎ ﮐﯽ دی ﮐړی دی ،او اﯾﺎ ﮐﻮم اﺿﺎﻓﯽ ګﺎﻣﻮﻧﮫ د اړوﻧﺪو ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ
اداری د ﺑﺮﯾﺪ د ﻣﺨﻨﯿﻮی د ﭘﺎره ﻧﯿﻮﻟﯽ ﺷﻮل ،او

اﯾﺎ د اړوﻧدړو ﺣﮑوﻣﺗﯽ ادارو د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺗوﻟوﻟو او ﺷرﯾﮑوﻟو ﮐﯽ ﮐوم ﺧﻧدوﻧﮫ ﺷﺗون درﻟود ،او ﯾﺎ
ﭘﮫ دی ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﯾﯽ اﻗدام ﮐول ،ﭘﮫ ګدون د ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧﻧدوﻧو ،او
اﯾﺎ د ﺑرﯾد د ﻣﺧﮫ د اړوﻧدو ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور ادارو ﻟﺧوا د ﺗرھګری ﺳره د ﻣﺑﺎرزی د ﺳرﭼﯾﻧو د ﻧﺎ
ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻣرﮐز او ﯾﺎ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺗرﺗﯾب ﺷﺗون درﻟود.

ھﻐﮫ ﻣﺴﺌﻠﯽ ﭼﯽ ﭘﮫ اړه ﯾﯽ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﮐﯿږی

4

دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻻﻧدی ﻣﺳﺋﻠو د ﺧﭘﻠﯽ ﻣوﻧدﻧﯽ راﭘور ورﮐړی:
)(a

)(b

)(c

)(d

)(e

ﮐﮫ ﭼﯾری ﮐوم ﻣﺎﻟوﻣﺎت د اړوﻧدو ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور ادارو ﺗﮫ ورﮐړل ﺷوی وی ﭼﮫ د دی ﺑرﯾد ﻧﮫ ﯾﯽ
دوی ﺗﮫ ﺧﺑرداری ورﮐړی وی ،ﮐﮫ داﺳﯽ ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭼﻣﺗو ﺷوی او ﯾﺎ ﺷﺗون وﻟری ،دی اړوﻧدو ادارو
د دی ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﺗړاو څﮫ ځواب وواﯾﮫ ،او اﯾﺎ دا ځواب ﻣﻧﺎﺳب وو ،او
د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو ﺗر ﻣﻧځ ﺗﻌﺎﻣل ،ﭘﮫ ګدون د ﭼﯽ اﯾﺎ د اړوﻧدو ادارو ﺗر ﻣﻧځ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو
ﭘﮫ ﺷرﯾﮑوﻟو ﮐﯽ ﮐوﻣﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷﺗون درﻟود ،او
اﯾﺎ د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو د ﺗرھګری ﺿد ﺳرﭼﯾﻧو ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻣرﮐز ﯾﺎ د ﺗرھګری ﭘﮫ ﻧورو
ګواښوﻧو ﮐﯽ د ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د ﺑرﯾد ﺗﻣﮫ ﮐول ﯾﺎ ﭘﻼن ﮐوﻟو ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ راﻏﻠﯽ دی ،او
اﯾﺎ د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو اړﯾن ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘوره ﻧﮑړل ﯾﺎ ﭘﮫ ﻏﻠطﮫ ﮐﯽ وو ،ﮐﮫ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ دول
ﯾﺎ ﭘﮫ ﯾوه ﺑرﺧﮫ ﮐﯽ ،او
د ﭘﻠﺗﻧﯽ ﭘﮫ اړوﻧد ﻧوری ﻣﺳﺋﻠﯽ ،ﺗر ھﻐﮫ ﺣده ﭼﮫ د راﭘور د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾن وی.

5

ھﻐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭼﯽ ﭘﮫ اړه ﯾﯽ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﮫ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﯿږی

)(1

دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ﭼﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﯾﯽ ﺑوﻟﯽ وﮐړی ﭘﮫ ﻻﻧدﯾﻧﯾو ﻣﺳﺋﻠو ﺑﺎﻧدی:

)(a
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اﯾﺎ د اړوﻧدو ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور ادارو ﻟﺧوا د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﭘﮫ راټوﻟوﻟو ،ﺷرﯾﮑوﻟو ،ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﮐړﻧو ﮐﯽ ﮐوم
ﭘرﻣﺧﺗګ ﺷﺗون ﻟری ﭼﯽ ﮐوﻟﯽ ﯾﯽ ﺷول د ﺑرﯾد ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﯽ ،ﯾﺎ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﮐﯽ د ورﺗﮫ
ﺑرﯾدوﻧو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﯽ ،ﭘﮫ ګدون دی ،اﻣﺎ دی ﺗﮫ ﻣﺣدود ﻧدی ،ﻣﮭﺎﻟوﯾش ،ﺑﺷﭘړﺗﯾﺎ ،ﻣوﺛرﯾت ،او د
ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو د ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟړی ،ﯾﺎ د اړوﻧده ﺣﮑوﻣﺗﯽ ادارو ﺗر ﻣﯾﻧځ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺳﻧﺟول ،او

)(b

)(c

)(2

ﮐوم ﺗﻐﯾﯾرات ،ﮐﮫ وی ،ﺑﺎﯾد ﭘﻠﯽ ﺷﯽ ﺗر څو د اړوﻧده ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور ادارو ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ،ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
ﮐړﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړی ،ﺗر څو ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﯽ ﮐﯽ د ورﺗﮫ ﺑرﯾدوﻧو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﯽ ،او
ﻧوری ﮐوﻣﯽ ﻣﺳﺋﻠﯽ د ﭘورﺗﮫ ټﮑﯾو ﭘﮫ اړه ،ﺗر ھﻐﮫ ﺣده ﻻزﻣﯽ ﭼﮫ د راﭘور ﭘﮫ ﺑﺷﭘړوﻟو او ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو
ﺗﮫ اړﯾن وی.
د ﺷﮏ څﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوی ﻟﭘﺎره ،ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯽ ﻣﻣﮑن د ﻗﺎﻧون ﺳره ﺗړاو وﻟری )ﻣګر د ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗو د ﻗﺎﻧون
ﭘرﺗﮫ( ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ،ﻗﺎﻧون ،ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ،او ﯾﺎ اﺟرآت ﭼﮫ د ﻻﯾﺣﮫ ﻋﻣل ﺳره ارﺗﺑﺎط وﻟری ،ﭼﯽ د دﻣوﮐراﺗﯾﮑﯽ
ټوﻟﻧﯽ او ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ټوګﮫ ﻣﻧل ﺷوی ارزښﺗوﻧو ﺳره ﻣطﺎﺑﻘت وﻟری.

د دی ﭘﻠﺘﻨﯽ د واک ﻣﺤﺪوﯾﺘﻮﻧﮫ

6
)(1

)(2
)(3

د  11ﻣﺎدی ﺳره ﺳم د  2013د ﭘﻠﺗﻧﯽ ﻗﺎﻧون ،دا ﭘﻠﺗﻧﮫ د ﻣدﻧﯽ ،ﺟﻧﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ د دﺳﭘﻠﯾﻧو ﭘﮫ ﮐوم ﺷﺧص ﺑﺎﻧدی
واک ﻧﻠری ،اﻣﺎ ﮐﯾدی ﺷﯽ د ﺧﭘل واک د ﮐﺎروﻟو او ﺧﭘﻠﯽ دﻧدی ﭘﮫ ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﮐﯽ ،د اﺷﺗﺑﺎه او
ﺳﭘﺎرښﺗﻧﯽ ﭼﯽ د ﺟرﻣوﻧو ﻟﭘﺎره د ګﺎم ﭘﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯽ ﺷﯽ.
دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﮐوم ﺷﺧص د ګﻧﺎه ﯾﺎ ﺑﯽ ګﻧﺎھﯽ ﭘﮫ اړه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت وﻧﮑړی څوک ﭼﯽ د ﺑرﯾد ﭘﮫ ﺗړاو ﺗورن
ﺷوی وی ،ﯾﺎ ﮐﯾدی ﺷﯽ ﭼﯽ وی.
دا ﭘﻠﺘﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ،او ﯾﺎ ھﻢ ﻟﻨډ ﻣﮭﺎﻟﮫ او ﻧﮭﺎﯾﯽ راﭘﻮر ﭘﮫ ﻻﻧﺪﯾﻨﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ وﻧﮑړی:

)(a

د ﺳﻼﺣو ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯽ ﺗﻌدﯾﻼت )ځﮑﮫ ﭼﯽ ﺣﮑوﻣت دا ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﮫ ﺟﻼ ډول ﺗﻌﻘﯾﺑوی(:

)(b

د دوﻟﺗﯽ ﺳﮑﺗور څﺧﮫ ﺑﮭر د ﻧورو ادارو ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ﻟﺧوا ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻟﮑﮫ د رﺳﻧﯾو ﭘﻠﯾت ﻓﺎرﻣوﻧﮫ:

)(c

د ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﮑﺘﻮر اړوﻧﺪو ادارو د  15ﻣﺎرچ  2019ﭘﮫ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯽ څﺮﻧګﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ وښﻮد ﮐﻠﮫ ﭼﮫ ﺑﺮﯾﺪ
ﭘﯿﻞ ﺷﻮی وو.

دا ﭘﻠﺘﻨﮫ ﮐﯿﺪای ﺷﯽ ﻧﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او څﯿړﻧﯽ ﭘﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ وﻧﯿﺴﯽ

7

دا ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻣﮑن د ﮐوﻣﯽ ﺑﻠﯽ ﭘﻠﺗﻧﯽ ﭘﺎﯾﻠو او څﯾړﻧو ﭼﯽ د ﻻﯾﺣﮫ ﻋﻣل ﺳره ﺗړاو وﻟری ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯽ وﻧﯾﺳﯽ،
ﻣګر ﭘﮫ ھﯾڅ ډول د داﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠو ﯾﺎ وړاﻧدﯾزوﻧو ﭘﺎﺑﻧد ﻧدی.

دا ﭘﻠﺘﻨﮫ ﮐﯿﺪای ﺷﯽ د ﻧﻮرو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﮐړی

8
)(1

)(2

9

دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﮐﯾدای ﺷﯽ د ﻧورو ارګﺎﻧوﻧو او اﺷﺧﺎﺻو ﺳره ،ﭘﮫ ګدون د اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻔﺗش
ﺳره ﻣﺷوره وﮐړی ،ﮐﮫ ﭼﯾری دوی داﺳﯽ وڅﯾړی ﭼﮫ ﻣﺷوره ﮐړل ﺑﮫ د دوی ﭘﮫ دﻧدو ﮐﯽ ﻣرﺳﺗﮫ
وﮐړی.
ﺣﮑوﻣت دا ﺗﻣﮫ ﻟری ﭼﯽ دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﮫ داﺳﯽ ﯾو وړ ﺷﺧص ﯾﺎ اﺷﺧﺎص وټﺎﮐﯽ ﭼﯽ د دی ﭘﻠﺗﻧﯽ ﺳره د
ﻧﯾوزﯾﻠﻧد د ﻣﺳﻠﻣﺎﻧو ټوﻟﻧو ﺳره راﺑط واوﺳﯽ ،او دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﮫ د دی ټوﻟﻧو ﺳره د ﺧﭘﻠو ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗوﻧو د
ﺳرﺗﮫ ﭘﮫ رﺳوﻟو ﮐﯽ ﮐﻠﮫ ﭼﯽ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟری ﻣﺷوره وﮐړی.

د دی ﭘﻠﺘﻨﯽ ﮐﺮﻧﻼره

د دی ﭘﻠﺗﻧﯽ د ﺗر ﺳره ﮐوﻟو ﮐﯽ ،دا ﭘﻠﺗﻧﯽ څﺧﮫ ﺗﻣﮫ ﮐﯾږی ﭼﯽ دا ﺷواھد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﯾﺳﯽ—
)(a

د اړوﻧده اداره اﻓﺳران او ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ ،او

)(b

ﻧور اړوﻧد اﺷﺧﺎص ،ﭘﮫ ګدون دی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧو ټوﻟﻧو ﻏړی.

 10د ﭘﻠﺘﻨﯽ اﺻﻮل
)(1
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د دی ﻻﯾﺣﮫ ﻋﻣل د ﺷراﯾطو او د راﭘور ورﮐوﻟو د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اﺳﺎس ،دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺗﮫ ﻻرښووﻧﮫ ﺷوی ﭼﯽ د
ﺧﭘل واک څﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﯽ ﭼﯽ د راﭘور او د ﭘروﺳﯽ ﻟړی اﺣﺗﻣﺎل دی ﺗﮫ ﮐم ﮐړی ،ﭼﯽ د ﺷﺧص ﯾﺎ

ګروپ ،ﯾﺎ د ھﻐﯽ ﯾوه ﺑرﺧﮫ )ﭘﮫ ګدون دی ھﻐﮫ ﺷﺧص ﭼﯽ د دی ﺑرﯾد ﭘﮫ اړه ﺗورن دی( ﭼﯽ ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﺗﮫ وده ورﮐړی ،ﯾﺎ ﻋﺎﻣﮫ ګټو ﺗﮫ زﯾﺎن ورﺳوی.
)(2

)(3

)(a

ھﻐﮫ ﻣﺳﺋﻠﯽ ﭼﯽ دا ﭘﻠﺗﻧﯽ ﺗﮫ ﺳﭘﺎرل ﺷوی دی ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم دول د ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﮑﺗور اړوﻧدو ادارو ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو
اړه ﻟری ،ﭘﮫ ګدون دی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او اﻣﻧﯾت اداری ،ﭼﯽ د ﻋﺎﻣﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﮫ ګټو ﻟﭘﺎره
ﻣﺣرﻣﯾت وﻟری ،ﭼﯽ د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد اړﯾﮑﯽ د ﻧړﯾواﻟو اړﯾﮑﯽ ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ﺗﻌﺻب ﺳره ﭼﻠﻧد وﺷﯽ او ﭘﮫ اﻋﺗﻣﺎد
ﺑﺎﻧدی د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ورﮐول د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﺣﮑوﻣت ﺗﮫ او د ﻗﺎﻧون ﺳﺎﺗل وی.
ﭘﮫ دی اﺳﺎس ،دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ،ھر ﭼﯾرﺗﮫ ﭼﯽ ورﺗﮫ د ﻣﺣرﻣﯾت ﺳﺎﺗل اړﯾن وی ،دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ،ﯾﺎ ھره ﯾوه ﺑرﺧﮫ
ﯾﯽ ،ﭘﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ډول ﺳره ﺗر ﺳره ﮐړی .دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد د ﭘﻠﺗﻧﯽ ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﻣﺣدود ﮐړی )ﭘﮫ
ګدون دی ﺷواھد ،ﺳﭘﺎرﻧﯽ ،ﺣﮑﻣوﻧﮫ ،د اورﯾدﻧﯽ ﻟﯾﮑﻧﯽ ،او د ﺷﺎھداﻧو ھوﯾت او ﯾﺎ د ﻧورو اﺷﺧﺎﺻو
ﭘﯾژﻧدﻧﮫ( ﭼﯾری ﭼﯽ دا ګﺎﻣوﻧﮫ اړﯾن ﺑوﻟﯽ—
ﭘﮫ دی ﺗرﺗﯾب—
)(i
)(ii

)(b

)(4

د ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ د اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯽ ګټﻮ ﺳﺎﺗﻨﮫ او ﯾﺎ د ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧړﯾﻮاﻟﯽ اړﯾﮑﯽ ﺳﺎﺗﻞ:
د ﮐﻮم ﺑﻞ ھﯿﻮاد ﯾﺎ ﻧړﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﺨﻮا د اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺗﮫ د ھﻐﮫ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﭼﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی دی د ھﻐﻮی
ﻣﺤﺮم ﺳﺎﺗﻞ:

)(iii

د ﺷﺎھﺪاﻧﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو اﺷﺨﺎﺻﻮ ھﻮﯾﺖ ﺳﺎﺗﻨﮫ:

)(iv

د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺗﻨﯽ او د ﺗﻌﺼﺐ څﺨﮫ ﺳﺎﺗﻨﮫ ،ﭘﮫ ګﺪون دی ﻣﺨﻨﯿﻮی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،او د ﺳﺮ ﻏړوﻧﯽ ﮐﺸﻒ:

)(v

دا ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﭼﯽ د ﺷﺨﺺ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺤﮑﻤﮫ ﺣﻘﻮﻧﮫ ﺧﻮﻧﺪی ﺳﺎﺗﻞ:

)(vi

دا ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮل ﭼﯽ اوﺳﻨﯽ ﯾﺎ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﺟﺮﻣﯽ ،ﻣﻠﮑﯽ ،ﺟﺰاﯾﯽ ،او ھﺮ ﺑﻞ اﺟﺮآت د ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮫ ﺧﻮﻧﺪی ﺳﺎﺗﻞ ،او

او ﮐﮫ ھﺮ ﮐﻮم دﻟﯿﻞ ﻟﭙﺎره دا ﭘﻠﺘﻨﮫ ﯾﯽ اړﯾﻦ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﻟﯽ.

د دی ﭘﻠﺗﻧﯽ راﭘور ﺑﺎﯾد ھﻐﮫ ﻣﮭم او ﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟوﻣﺎت اﻓﺷﺎ ﻧﮑړی )ﻟﮑﮫ ﭘﮫ  202ﺑرﺧﮫ د اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﺎﻧون  2017ﮐﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷوی دی(.
ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﻣﺎده ) :10(4ﺗرﻣﯾم ﺷوی ،ﭘﮫ  22ﻣﯽ  ،2019د ) 6(2ﻣﺎده او د ﺷﺎھﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﭘﻠﺗﻧﯽ د ﮐراﯾﺳﺗﭼرچ د ﺟوﻣﺎﺗوﻧو ﺑرﯾد
ﭘﮫ  15ﻣﺎرچ  2019ﺣﮑم ﺗرﻣﯾم ﺷوی .(LI2019/105) 2019

 11راﭘﻮر ورﮐﻮل
)(1

)(2

)(3

)(a
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دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﭘل راﭘور ،ﭘﮫ ګدون د ﻣوﻧدﻧو او وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ،ګورﻧر ﺟﻧرال ﺗﮫ ،ﺗﺣرﯾری ،او ﺗر 10
دﺳﻣﺑر  2019وړاﻧدی ﮐړی.
د دی اړﺗﯾﺎ ﺳره ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﭼﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﺿﻣﯾن ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ګﺎﻣوﻧﮫ ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ځﻧد څﺧﮫ
اﺧﺳﺗل ﮐﯾږی ،ﯾو ځل ﭼﯽ ﺗﺎﮐل ﺷﯽ دا ﭘﻠﺗﻧﯽ ﺗﮫ ﻻرښووﻧﮫ ﮐﯾږی ،د ھر دول اﺣﺗﻣﺎل ﺳره ،اﯾﺎ ﻟﻧډ ﻣﮭﺎﻟﮫ
وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ګورﻧر ﺟﻧرال ﺗﮫ وﮐړی ،او ،ﮐﮫ داﺳﯽ وی ،ﮐﻠﮫ دا ﻟﻧډ ﻣﮭﺎﻟﮫ وړاﻧدﯾزوﻧﮫ وﺷﯽ ،او دا
وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ګورﻧر ﺟﻧرال ﺗﮫ ﭘﮫ ھر وﺧت او ﻣﺧﮑﯽ د ﻧﮭﺎﯾﯽ راﭘور ﻧﮫ وړاﻧدی ﺷﯽ.
دا ﭘﻠﺗﻧﮫ ﺑﺎﯾد ،ﻣﺧﮑﯽ ﻟدﯾﻧﮫ ﭼﯽ ﺧﭘل ﻧﮭﺎﯾﯽ راﭘور وړاﻧدی ﮐړی ،دا ﻣﺷﺧﺻﮫ ﮐړی ﭼﯽ اﯾﺎ د دی ﭘﻠﺗﻧﯽ
څﺧﮫ ﺑﮫ ﮐوﻣﯽ ﻣﺳﺋﻠﯽ راﭘورﺗﮫ ﺷﯽ—
ﭼﯽ دا ﺑﺎﯾد د اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﯽ ﺗﮫ راﭘور ورﮐړی ﭼﯽ د  192ﺑرﺧﮫ د اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻗﺎﻧون  2017ﮐﯽ ورﺗﮫ اﺷﺎره ﺷوی ،ﯾﺎ

)(b

ﮐوم ﭼﯽ ﭘﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ډول ﺣﺳﺎس دی ،ﭘﮫ ګدون دی ھری ﻣوﺿوع ﭘﮫ اړه ﭼﯽ د اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو راټوﻟوﻟو
او د اﺟرآﺗو د ﭘروﺳﯽ وی ،او ﯾﺎ د ﻣﺎﻟوﻣﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧﮫ وی ،ﭼﯽ ﺑﺎﯾد دا راﭘور ھﻐﮫ وزﯾر ﺗﮫ ﭼﯽ د
اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او اﻣﻧﯾﺗﯽ ادارو ﻣﺳﺋول دی ،او ﯾﺎ د اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗو او اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻔﺗش ،او ﯾﺎ دواړو ﺗﮫ،

ﮐﮫ داﺳﯽ وی ،دی ﺑﺎﯾد راﭘور وﮐړی او ﯾﺎ ھم راﭘور ورﮐړی.
ﭘﮫ دی ﺷﺎھد ﯾو ﭼﯽ ﻣوږ د دی ﻻﻣل ﺷوی ﯾو ﭼﯽ دا ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺧﭘور ﺷﯽ او د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﭘﮫ ﻣﮭر ﭘدی ورځ  8ﻣﮫ د
اﭘرﯾل  2019ﭘﮫ وﯾﻠﯾﻧګﺗون ﮐﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ وی.
زﻣوږ اﻋﺗﻣﺎد زﻣوږ ﭘﮫ ډﯾر ﻣﺣﺑوﺑﮫ ﺟﻼﻟﺗﻣﺎﺑﮫ دﯾم ﭘﺗﺳﯽ رﯾدی ،ﭼﺎﻧﺳﻠر او د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ﺳر اﻋﻠﯽ ﻗوﻣﺎﻧدان زﻣوږ د
ﺧدﻣﺎﺗو اﻣره ،ګورﻧر ﺟﻧرال او د ﻧﯾوزﯾﻠﻧد او د ھﻐﯽ د ﺳﺎﺣوی ﺳر اﻋﻠﯽ ﻗوﻣﺎﻧدان.

ﭘﺗﺳﯽ رﯾدی،
ګورﻧر ﺟﻧرال.
د ﺟﻼﻟﺗﻣﺎﺑﯽ ﭘﮫ ﺣﮑم،
ﺟﺳﯾﻧدا اردن،
ﺻدراﻋظم.
ﭘﮫ ﺷورا ﮐﯽ ﻣﻧظور ﺷوی،
ﻣﺎﯾﮑل وﯾﺑﺳﺗر،
د ﻋﺎﻟﯽ ﺷورا ﻣﻧﺷﯽ.

د  2012ﻗﺎﻧون ﭘﮫ اﺳﺎس ﺻﺎدر ﺷوی دی.
ﭘﮫ رﺳﻣﯽ ﺟرﯾده ﮐﯽ د ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﻧﯾﺗﮫ 8 :اﭘرﯾل .2019
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