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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

شورای وریروایتوت ویولر وماوشو( ا و )۳۱۶۸وداوجمسواوتو ار

و۱۳۶۰/۹/۳۰وبو و(ح هواورا واو وااوشوو( ا و )۱۴۸۷و

(راخو۱۳۶۰/۶/۱۲ورییایو دلراو(ایتبوآت وایوت رربون(رد :و
ب س سو کمو( د و )۴۷وی رلویس س وج(هرا ود(رکایترکویلغ نست تو(قاا وتنهرمویجایآیورولع لرویواو ورییایوآبورو
باقوباودی لوچه اول لوروافد و( د و(نهراویسی.وبعدوییونشاوداوجارد واس( ون لذو(رب شد)).
و

سلطانعلی کشتمند
رئیس شورای وزیران
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مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت آب و برق جمهوری دموکراتیک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
یرتو(قاا وب س سو کمو( د و )۲۷و نرتوی رلو (د وتشکرلوروره رفورییایو ناواو وج(هورا ود(رکایتروکویلغ نسوت تو
ب(ق دوتنهرمولع لریوا ورییایوآبوروباقورضعوگادرد ویسی .و
ماده دوم:
رییایوآبوروبوواقویراگ و تو(اکووی ویدیا ودرلت و وبوورد وره و رفورولع لروویوا و و( رلوواوایو(بن و وبوواوس و ی( ندا و(ن و بعوآب و و
کشرا،وبها وبادیا ،و فهورو(ای بی،وی دیثوپارژ وا وآبر ا ،وسو ت( نه وا رودارت نرک ،وت سورسوروینکشو فویسترشوتو
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ا وبا وروشبکاوا وباقوروبمندوبادتویناژ وباقو(رادونر یوایوینج مودید واابوا و(رسسو یورویدیاییوت ویویرواوایوبواو
هد ودیاد .و
ماده سوم:

رییایوآبوروبوواقوداوتع(روولو(ش و وسر س و ودرلوویورو کر(وویوجهوویویسووت ک موروترسووعاونه و مو(تا و وداوکشووراوب و وس و راو
یراگ نه و کر(ویوا(کو ا وا(واوج نبواون(ورد و(نو لعو (ورمو ب رولورو(مرتهو وج(هورا ود(رکایتروکویلغ نسوت توایوداونهواو
(رگراد .و
ماده چهارم:

رییایوآبوروباقوداوینج مولع لریوا و ردوی ک موی رلویس س ،ولر ماوا و یبود(رکایترکو مقویلغ نسوت ت،و ورینرت،و
لای(رتوروس راوت

رربوشرای وینقحب وروارأیوائرساوآت،ویرتو(قاا ورودرگاوت

رربو کر(یوایو(وح و (ولو وایاودید و

تطبرقوس لموآنایوداوس اولع لریو ردوت (رتو(رن( رد .و
ماده پنجم:
یدیاییو(اکی ،وشعب یورالرت وروس راو(رسس یوت یویرا،ورییایوآبوروباقوایوتشکرلو(رداد .و
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فصل دوم
اهداف ،صالحیت ها و وظایف اساسی
ماده ششم:
یادیفو (د ورییایوآبوروباقو ب اتندویی :و
-۱وینکش فوا(اوج نباو(ن بعوآب وب(نهراوت (رتو(تدیرموآبو(رادونر یو(ادموروی ت

دو(م وکشرا .و

-۲وطاحوروتنهرموپحتوا و(رراوباو(نهراوتریرعورویستف د وی ه( وییو(ن بعوآب وکشرا .و
-۳ویت ذوتدیبراو م( وبای و( لهیوآبوییوآلردگ ،وروییوبرتوبادتوت رراییو(ضا وآت .و
-۴وجمرگرا وییوضر عوآبورو(ن بعوآب وروبهتاوس تتورضعوپارژ وا وآب  .و
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-

ت (رتوروتنهرمونر ی(ند وا وبا وکشرا.

-۵و ینکش فوسرستموآبر ا وباو(نهراوبها وبادیا و(ورراوی(رنودیایتو
(ط بقوباونر ی(ند ورواشدو(

ر و ،وکرپایترفهو ورولو امواو ودرلتو وییویایضو و

رالیویای ت وداوکشرا .و

-۶وتربروویوروینت و بو و ر وس و یوجدروودوبووای وآبر و ا ،وروتنهوورموطووایویسووتف د وییوآب،وت سرس و یوروس و ت( توا و وی(ووراو
آبر ا  .و

-۷و یت و ذوتوودیبراو(وورراوداو(وورادوتنهوورموسووری لورو(جووای ودار ا و ،وچشوو(اوس و اا ،وب(نهووراویسووتف د وی ه( و وداویای وویورو
ا(چن توجمرگرا وییو ری بوت ارب ون ش وییوسرحبه  .و

-۸وتعقربو(ش وت نرکو ود رلویوداوینکشو فو(نو بعوآبو ورویسوتف د و م(و ،وت نرکو وروتجو ابو (مو وبواو(نهوراوتو (رتوی ودیثو
ت سرس یوآبر ا وداوکشرا .و

-۹وی ححو(رتردوا وس ت( ن وآب وداوکشراوب و( افوکموداو(دیوک(تاوییوپحتوپرشبرن وشد  .و
-۱۰وینکشو فوا(وواوج نبوواوترلروودوینوواژ وبوواقوروبا و وسو تتو یلکتارلرکشووت)وکشووراوجهوویوتو (رتواشوودوی ت و دو(مو ،والووعو
نر ی(ندره ویجت(

،و م( ،ولاانگ ،وروی(راودل

.و

-۱۱و ت (رتوترلردویناژ وباق،وینج موی(وراوسو ت( ن ورو(رنتو ژوآتوبواو(نهوراوبمنودوبوادتو(ر(ارویوترلرودییورویسوتف د وبهتواورو
(رراوییو(ن بعو( د ورو( ل وب و( افوی غا و ر وک ا .و
-۱۲واان( ر وا و م( ورو (م وداوی(راوپحنگذیا ویناژ وبا وس راویدیاییورو(رسس یوجهیویاتق وسط وت نرکو ورو
(ر(اوبردتوت سرس یوبا وآنه  .و
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-۱۳و طاحوروتربرویوپوحتواو و(ورراوبواو(نهوراوت سورسوروبواوکو اوینودی تتو(نو بعوینواژ وبواقوداوسو یوجدرودوبوای والوعو
نر ی(ندره وی ت

دو(م وروبا وس تتو ایء،ودا یوروشهاا  .و

-۱۴ولع لونگهدیشتتوت سرس یودستگ وا وروس ت( توا وبا وکشرا .و
-۱۵و تطبرقولر ماوا و یبورودرلیوداو(ورادوینت و بوکوداواو وروتابرواویرشو توبو وار رواورطوتوپاسوت ناوداوپرشوبادوی(وراو
( رلا .و
-۱۶وت (رتوشایرطو(س دوروب و طاو( رطوک اوداو(رسس یورویدیاییوت یویرا .و
-۱۷و ت (رتولع لریوباو(بن وی لوک اوج(ع وروبا ایاوسو تتو(سوررلریولواد ویشو ظو(رهوفوداوبایبواورضوعویجوایآیو
ک اوداوس یو(ابرط .و
-۱۸و ت (رتوینکش فوی رلورویس س یود(رکایترک،ویت ذوتدیبراوالیموداوبهبردوب شردتوی(راوترلرد وروالوعون اسو ر واو وداو
لع لریویدیاییورو(رسس یوت یویرا .و
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-۱۹وا(ک ا و(رراوب وس راورییات ناوا ،ویدیاییورو(رسس ی .و
-۲۰وت (رتو فهو(مکریودرلت وداویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و

-۲۱وتقدرموپرشنه دییوداو(رادوت سرس،ویلغ ،ویدغ مورور وتشکرلو(جددویدیاییورو(رسس یوباو کر(ی .و
-۲۲ویستف د و(عقرلوییوسا( راوگذیا وروبمندوبادتو(رراریوآت .و

-۲۳وس ی( ندا ولع لریوا وباویس سو(شرا وا وروتربریو(سررلریولاد ویش ظوداوبایباوره رفو( رلاوش ت .و
-۲۴وت (رتویاتب ط یوی ت

د و م( وروت نرک ویدیاییورو(رسس یو(ابرطوییوطارقورییایوی(راو اجواوبو ودرلو و اج و

روی تایموباو(ع ادییورو(ریلقتن (اوا ودرلیوج(هرا ود(رکایترکویلغ نست توب وس راودرلوروس یوبرتویل(مم  .و

-۲۵و یت و ذوتوودیبراوالیموغووااوینکش و فوروا(ک و ا وا و وی ت و د ،و م( و وروت نرک و ویدیاییورو(رسس و یو(ابوورطوب و ودرلو
اج  .و
ماده هفتم:
رییایوآبوروباقوداوس یو( تمفو(ابرطویدیا وره رفورو ح ریوا وذرلو(رب شد :و
الف :در بخش پالن گذاری:
-۱وپحتوگی یا وباو(نهراوت (رتونر ی(ند وی ت

د وبای وینکش فو(ن بعوآبورویناژ وباقوروتربریو طرطویس س وینکش فو

آبر ا ورویناژ وباقو(ط بقوباویادیفوینکش فویجت(

وروی ت
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د وکشرا .و

-۲و طاحوروتاتربوپ لرس و م( وروت نرک وشبکاواو وآبرو ا وروینواژ وبا و ورویسوتف د و(ورراوییو(نو بعوطبرعو وبو وداونهواو
دیشیوی ت

دو(م ورو(رراریوآت .و

-۳وتنهرموروس ی( ندا وپحنه ودراون( ،وس الناوروابعوریاورویبحغون(ردتویا موپحنهو وسو الناوروابوعوریاوبغوااوآگو ا و
(رسس یورویدیاییو(ابرط .و
-۴و ریادون(ووردتوتعوودرحیوالیموداو(وورادوت

ر ووراوپووارژ واو ونهوواوبوواونتو ر و

ووماویجووایآیوابووعوریاوشو توبوودرتوآرادتو

تغرراییوداوپحتوباو(نهراوبها وبادیا وییوسا( راوا ویس س وروهالریوا وترلرد وداوطرلوس ل .و
-۵وتنهرمو(عر اوا وت نرک ،وی ت

د وروتاتربونراموا و(

افوروذ راو( ار ی،و(ریدوسور یوروسو راو(وریدو(ورادو

نر یو(ابرط .و
-۶وطاحوروتنهرموتعالاوا ویناژ وباقورو د( یو(رسس یو(ابرطاوروتقدرموآتوبشرای وریروایتوروکنتوارلورو(ای بویوییو
تطبرقوس لموآت .و
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-۷وتنهرموروس ی( ندا وی(راو س بدیا ،وی

ئرر ورو( سب ت ویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و

-۸وطاحوروتنهرموپارژ وا وس له و( بعدوطبقوپحتو(اتباودرلی .و
-۹وطاحورودرییرتوترپرکوپارژ وا  .و
ب :در بخش علم و تخنیک:

-۱و س ی( ندا وت قرق یو م( وروطاحو(س رلو م( وداو(رادو(ن بعوآب ،وآبر ا ورویناژ وبواقورویسوتف د وییوتجو ابو(فرودورو
(ر(اودسیوآرادوا و مموروت نرک .و

-۲ویایر ب وی(راوسرست( ترک،وسرراوت نرک وروی ت

د وترلردیی .و

-۳واابا ولع لرته و(رسس یو م( ،وت قرق ت وروپارژ وس ی و(ابرطا .و

-۴ویت ذوتدیبراوالیموداو(رادو(رک نریرشت،ویتر( ترکوس تتوروترم و(ر نرکودستگ وا وروپارژ وا و(ابرط .و
-۵وت ئردوشایرطوت نرک ورویسن دو(عر ا و نرا( ترف )وداو(رادوپارژ وس ی وس ت( تورو فهورو(ای بیوپارژ وا وآبرو ا و
رویناژ وباقوب وداونهاودیشیوتج ابو(فردو(م وروبرتویل(مم  .و
-۶ویت ذوتدیبراوالیموجهیوییوبرتوبادتون اس ر وا وب س سوتج ابو(فردو م( وروت نرک  .و
-۷و طاحوروتربریوطاقو(فردورو
یت

ا وآبر ا وب ستف د وییوت نروکو(وداتوجهویوبمنودوبوادتوکرفرویوآبرو ا وبو و( وافوکومورو

د .و
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-۸و(ب ای و م( وروت نرک و مراوضر عوآبوک ن له ،وآنه اوروجستجر وطاقوجمرگرا وییون(کس اوروجباوییاوشدتوی(رنهو و
یای ت  .و
-۹وت مرلویسن دوپارژ وس ی وبای وس ت( توا وک(پمکسوسرستموا وآبر ا ،ویناژ وباقوروس راوت سرس یو(ابرط .و
ج :در بخش سرمایه گذاری:
-۱وینج موره رفولا( رشوداند وداو(ورادوپوارژ وسو ی ،وی ودیثوپوارژ واو وآبرو ا وروت سرسو یوا روداروت نرکو ،وسترشوتو
ا وباقو ایات ،وآب ورویتر( ،ولرتوا وینتق لوباق،وسبویسترشتوا وروس راوپارژ وا و(ابرط .و
-۲و ینج موی(راوپارژ وس ی وس ت( توروی دیثوپارژ وا وآبر ا ورویناژ وباقوبای ویدیاییورو(رسس یو(ابورطوروسو راو
یدیاییورو(رسس یودرلی .و
-۳ویستف د و(رراورو(عقرلوییوسا( راوگذیا وا وداوج گیرتون(ردتوپارژ وا وجدردوطبقوپحت .و

نر ی .و
د :در بخش تهیه و تدارکات:
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-۴وت (رتوسا( راو گذیا وداوپارژ واو ورو(جهویوسو تتوپوارژ وروت سرسو یو(ابورطوبو وتجهرویییو(وریدوروسو ( توآالیو(ورادو

-۱وتربریو(قدیاوروتهراوتجهریییوت نرک وروس ت( ن ،وس ( توآالیورس رطوتاینسپرات وروت نرک و( ار یورو(ریدوسور یو
(رسس یورویدیاییو(ابرطوییودی لورو اجوکشرا .و

-۲وتریرعو(ریدوروس ( توآالیوتهراوشد و(رادونر یویدیاییورو(رسس یوطبقوت

رظو(عرتوبر یوروی( توآت .و

-۳ونگهدیا ورویستف د وس لموییو(رید،وس ( توآالیوروتجهریییوتدیا وشد  .و
-۴ویت ذوتدیبراوالیموداو(رادوی ت
هـ :در بخش اقتصادی و مالی:

د وبردتو(

ال یو(ریدورو( ار ی .و

-۱و یت ذوتدیبراوداو(رادوبمندوبادتو ردییورو(ر(ارویولع لرویویدیاییورو(رسسو یو(ابورطوروکنتوارلوییوسرسوتمو(نو بعو(و ل و
آنه  .و
-۲وت (رتوپحنه و( ل ،ونگهدیشیوسا( راوا ودراین ورو( سباوب(ر عو ریردورو(

افویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و

-۳وتاتربوبردجاویدیاییورو(رسس یو(ابرطوب وداونهاودیشیورضعو( ل وکشرا .و
-۴وس ی( ندا وی(راوتفترشورو(ای بیویدیاییورو(رسس یو(ابورطوب(نهوراوتو (رتو( و ال یوسو لم،ونگهدیشویو(نو بعوپورل ورو
کنتارلوی(راو( سب ت وروایپراودا  .و
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و :در بخش کدرها ،قوای بشری و معاشات:
-۱و ت (رتون(ردتوکداوا و( ااوداویدیاییورو(رسس یو(ابرط،ولایاموآرا وشایرطو(س دوغااویستف د وااوچاو(رراوتواو
ییودینشوروتج ابوک اکن تورویت ذوتدیبراوبای وبمندوبادتوسرراوت

و(نسربرت .و

-۲ویت و ذوتوودیبراوبهتوواوداو(وورادوبهبوورد وشووایرطوروپ و کریگ و( وورطوک و اوب و وا روویوییوسرسووتموت نرک و ویدیاییورو(رسس و یو
(ابرط .و
-۳ویت ذوتدیبراوغااوتابراورویک( لوپاسرنلو(سمک ورویدیا و(ط بقوشایرطورولع لریویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و
-۴وتنهرموی(راوت در یو(ع ش یو قویلی (اوا وروب شش وا وداوبدلوک اورولع لریو(نسربرتویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و
ز :در بخش حفظ و مراقبت:
-۱ولع لونگهدیشتتوت سرس یوروس ت( توا وپارژ وا و(ابرط .و
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-۲و فهورو(ای بیوب(نهراویستف د و(رراوییو(ن بعوآب ،وس ت( نه وروت سرس یوآبر ا  .و
-۳وی دیثوشبکاوا والیموراکش پوا وی ت

وبای وینج مو د( یوروتا(ر( یو( شرتوآالیورورس رطوی(راو(ابرط .و

-۴و فهورو(ای بیوپارژ وا وآبر ا ،وی ر و(جددوپارژ وا وآبر ا وت اربوشد ،وترسعاوروبهبردوب شردتوسرسوتموآبرو ا و
س بقاوروغراولن وب(نهراویاتق ءو(رراریورو(ر(اریوی ت

د ورورضعویای ت وکشرا .و

-۵ونه و ایورو(ای بوویوییورضووعوا ردار(رمارشووتوس و یویای ت و وروجموورگرا وییوجبوواوییاوشوودت،ون(کس و اوشوودتوروس و راو
ری(مرکاوب ثوغراو(س دوگادردتویاعوی(رنه ویای ت و(رگادد .و

-۶وا(ک ا وا(اوج نباوب ستف د وکنندگ توآبوداوس ی( ندا وی(راو فهورو(ای بیوسرستموا وآبر ا ودی لو(مکریوا  .و
-۷و فهورو(ای بیوپارژ وا وبا وکشراوبواو(نهوراویسوتف د و(ورراوییوهالرویوینواژ وترلرودوشود وبواقوروا(چنو توتودیا و
(تدیرموروبحر فاوباقوبای وپرشبادوی ت

دو(م وروت (رتویندگ  .و

-۸وکنتارلورو(ای بیویدیا و د( یوترسعر وشبکاوا وباق .و
-۹وکنتارلورو(ای بیوییوتطبرقوس لموپارژ وا ویناژ وبا وباو(نهراوت (رتو(ط(ئتویاتق و(ر(اریویناژ وباق .و
-۱۰و فهورو(ای بیوتجهریییوت نرک وروتربریوضارار یوسرست( ترکویناژرک وییونهاوپای وج یورو(س دیوت نرکو وبواو
یدیاییورو(رسس یو(ابرطویناژ وباقوییونگ وتا(رمورو(ای بی .و
-۱۱ونه ایورو(ای بیوییورضعوت نرک ودستگ وا ورویسترشتوا وباقوروکرفریوتریرعوآتوجهیویستف د و(رراوینواژ وبواقو
داوت( مواشتاوا وی ت

دو(م  .و

-۱۲ونه ایوروکنتارلوییورضعوت نرک ودستگ وا و( افوکنندگ ت .و
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-۱۳وتسمرمودا وروتسمرموگرا وپارژ وا ویک( لوشد وب ویدیاییو فهورو(ای بی .و

فصل سوم
تشکیل و تنظیم فعالیتها
ماده هشتم:
داوایسورییایوآبوروباقوریراو ایاودیشتاوکاوترسطوشرای وینقحب وج(هرا ود(رکایترکویلغ نست توتعررتو(رشرد .و
ریراوداو دردو ح ریوا و نرن و ردویری(او

داو(رکند .و

یجای ویری(اوریراوترسطوت دره ،ویدیاییورو(رسس یوت یویراو ت( و(رب شد .و
ماده نهم:
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ریراوآبوروباقودیای و(عرتورور و(عرن تو(رب شدوکاوطبقوی ک مو نرتوتعررتو(رگادند .و

ح ریوا ورو(کمفریوا و(عرتورور و(عرن توییوطافوریراوتربریورو(ش ظو(رگادد .و
ماده دهم:
ریراوآبوروباقوش

و(سررلویجایآیوره رفورو(کمفریواو و(ابورطورییایوبورد ،و(عورتورورو و(عرنو ت،وارسو وروآ(وارتو

شووعب یویدیاییورو(رسسو یو(ابوورطوداوپوورشوبووادورهو رفو( رلوواوداوچرکو یو ووح ریواو وشو تودیای و(سووررلریولوواد و
(رب شند .و
ماده یازدهم:

داورییایوآبوروباقوارأیو(شرات وت سرسو(رگاددوکاو(اکبویسیویی :و

ریراوب رثوائرس،و(عرتورور و(عرن ت،وآ(ارتوروکداوا واابا ویدیاییورو(رسس یو(ابرطوب رثوی ض  .و
ارأیو(شرات وباوپرشنه دوریراوآبوروباقوروت ئردو کر(یوتشکرلو(رگادد .و
ماده دوازدهم:

ارأیو(شرات ورییایوآبوروباقوره رفورو ح ریوبااس و(س رلورولع لریوا ویس س وذرولوایوداویدیاییورو(رسسو یو
(ابرطودیایو(رب شد :و
-۱وبااس وروت مرلو(س رلو (د ،ویستف د وییو(ن بعوآب ،وآبر ا ،وترلردویناژ وباق،و ف هاوآبوییوآلرد وشدتوروبا وسو تتو
یلکتارلرکشت) .و
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-۲ویایر ب ولر یوروتابراوپاسرنلوروینت بوکداوا ورایرد و(سمک  .و
-۳وبااس وپحنه وک اورورضعویجایآیویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و
-۴ویست( عوایپراوا وروگییاش یوآ(ارتوشعب ی،ویدیاییورو(رسس یو(ابرط .و
-۵ویایر ب و(شرا وا ،ویری(اورودستراویلع(لوا  .و
-۶ویایر ب ورضعوکنتارلوروتفترشودی م ویدیاییورو(رسس یو(ابرطوروا(چن توس راو(س رمرکاوترسطوریراوایجعو(رگادد .و
ماده سیزدهم:
ت

(رموارئیو(شرات وبای وکمراویدیاییورو(رسس یو(ابرطوریجبویلتع(رلویسی .و

ماده چاردهم:
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رییایوآبوروباقوطبقوی ک مو نرتوجمس یو(شرات وروسر(رن اواو ولعو لرتوک اکنو تویدیاییورو(رسسو یو(ابورطوایودیرواو
ن(رد وطاقو (م وس تتولر ماوا و یبورودرلیوج(هورا ود(رکایتروکویلغ نسوت ت،و ولو(سو ئلو (ود ،ویسوتف د و(ورراوییو
(ن بعوآب ورو ف هیوآب،وینکش فوآبر ا ویناژ وباقوروبا وس تتوج(هورا ود(رکایتروکویلغ نسوت توایو(ورادویایرو ب ورو
بااس وا(اوج نباو ایاو(رداد .و
ماده پانزدهم:

الر وواوره و رفورولع لروویوا و ویدیاییورو(رسس و یورییایوآبوروبوواقوترسووطوارووأیو(شوورات ورییایوآبوروبوواقوت وورربو
(رگادد .و
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فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده شانزدهم:
رییایوآبوروبوواقودیای و(هوواو(

وورظو(رب شوودوکوواوداوآتونشو تودرلتو وج(هوورا ود(رکایترووکویلغ نسووت تورویسوومورییایو

داجویسی .و
ماده هفدهم:
یرتو(قاا وبعدوییونشاوداوجارد واس( ون لذو(رگادد .و

AC
KU
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