د افغانستان د موکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

AC

قانون اصول عمد ٔه تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان

شمار ٔه چهارم –  ۳۱ثور سال ۱۳۵۹

نمبر مسلسل ()۴۵۳

عبدالرشید آرین وزیر عدلیه !
شورای ایقالبیووماوریورا اررریایافوونایان قیوا سا ووماوییو ااو اف ما۲۵احرو ا۱۳۵۹اراارالووااشورای ایقالبیووماریفوواارا
ق قرسایصر اعررهااشکف ارارظ ففارزیاتاه اوریرا اررریایافنایان قیا ساایایری

ای ااص ارایفیتاراق ار رها

ی و ارااویی و اا و اف ما۲۳احر و ا۱۳۵۹اشوورای ارزفووایسارارااویی و اا و اف ما۲۴احر و ا۱۳۵۹اهف و تااسفی و اشوورای ا
یقالبیمای ااصرفباایفرهااحتاافصی اشر اها()۴اررا ا۲۵احر ا۱۳۵۹اا سفرارااصرفباقررر.ا ا
رایابااصرفباشرای ایقالبیمای ای ارقظرا ااسفساشرای ایقالبیماوریرا اررریایافونایان قیوا ساایوفرهارایاارو سا
شر اها۸۳اررا ا۲۷ا۱ا۱۳۵۹ای احکررتاییبغاگارفرهایشر ای بعارافنای پمایزاق قرسارذیراایای اگارفراا اراا
وافرهاایرماقشاایریافر.ا ا
ا

اسدهللا سروری

KU
معاون شورای انقالبی و معاون

صدراعظم جمهوری دموکراتیك افغانستان
اا

AC

قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان
فصل اول
اهداف عمده سازماندهی فعالیت های وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان
ماده اول:
یفساق قرسایاایی سایهریفاریال ایقالبباثراایرقظراااقظفمارظ ففارااع لفوتاهو ارزیاتاهو اوریورا اررریایافونا
یان قیا سارضعاگارفرهاییت.ا ا
ماده دوم:
رزیاتاراا وریرا اررریایافنایان قیا سایحفثایراگو سارایوز ایریاهاررلاومایوررهااهقرو فماهو ایو ح تارایور اایا
یررشاریار.ا ا
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رزیاتاوریرا اررریایافنایان قیوا سایزارضوعارایقکشو فایو ح تارایر و یااو رفساقف زرقور اهو ایشوراایزا افو ا
ارلفرارحصرالتارااعر اپف رهاقرررسارشمایف یوماررلوتاراحکرروتاوریورا اررریایافونایان قیوا سارااراحیو اقورفسا
یقالبباریماراررریایافناثراارااعرفمایص اررریایافناراااشکف ارااع لفای اریاگ هاررلاماریرر ارمای شر.ا ا
ماده سوم:

AC

رظ ففاعررهارزیاتاه اوریرا اررریایافنایان قیا ساقایااذف اییت :ا

-۱ا ا رفسایقکش فاهر او قی ای ح تارایر ایرقظرااا رفساراریرماراهر او قی اقف زرقر اه ایقاص ر اریومیاراو عمیا
عیرماراییارا ایشرا.ا ا
-۲ایوای ارقف اپبقی اررلاماراای ح ارایر .ا ا

-۳اا رفساارلفرارحصرالتاییقرایفافتیاییقرایارساررثافتاارلفراراییاا رهارعالر ایزارق یعار ر ارار لم.ا ا
-۴ا اعرووفماپفشووااای اورفوورایو فقسارااکق و لرم یااوو ابارااقوومارااو رفساشو

اه و اییقوورایقاص و ر اارلفووراراای و ح ا

رایر .ا ا
-۵اییاا رهارعالر ایزایار ف اگزیا اه اعررهاراییقرایارساررثافتاآس.ا ا
-۶ااویفزااصرفی یای زر قی ارایریایتارایر ارزیاتای ایراه ارازفرهیایفو راشایف اریو عراویوتاییواا رهاییاواایزا
ریقشارااو ابای ارقریسارایااال ایرف ارییکمایفش س.ا ا
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-۷ایفو راشایف ایما

اای ا.ا ا

-۸ااهیا ای ح تارایر ای ارااقظااریشتااشراهر او قی ایقاص راریمار ی ای اپبس.ا ا
-۹ارااعر اپف رهاقرررسااص رفماحزباراحکررتاریقمایاایقا بایراه ارااایفو ایفشو سایو اارحفو ار قپایوا ق اقیویتا
یک ایااع فتاور ارق اعاررلتاراییقرایارساریررلفتاهاای ارقراراارال ی ارظفا ارحرل .ا ا
-۱۰ااهقر فمای ح تارایر اراایاییاایشرااریاالفر اف ایزا اف ایریایتاراشعی تایراگ ساه ارحیم.ا ا
-۱۱اهرک ا اررثاارااویتااقظفمارح اری ف اذیتایلیفقمای ای فاارزیاتا ق اه ارایریایت.ا ا
-۱۲اا رفساحاظاریکفتاررلتاراااصر اه یارریی تارایریایتارایر .ا ا
-۱۳اا رفسایقکش فایی ی تاررریایافناراایرراایریا ارایا ذاارییفااالزماویتااشراارلفراراااوعاقوریق

اراااع لفوتا

اصر اه یارریی تارایریایتااحتایثاا.ا ا

KU

-۱۴ااقظفمااع لفتاه ایاایی سایص اریا اورعمای ااعففساریررلفتارقف ایش
ی ح ارایر .ا ا

اررظوفارااپفشویارایروراارحرلو اراا

-۱۵اپفشقی راا یفسیااورفراا یفساراف النرااصرفی یارریی تارایریایتای احکررت.ا ا
ماده چهارم:

AC

رزیاتاوریوورا اررریایافوونایان قیووا سااع لفووتاه و ا وورراایایووایایی و ساقووریقفسیااووایرفساشوورای ایقالبیووماوریوورا ا
ررریایافنایان قیا سیارالاایتارایی یق ر اه ارایر اپفشیارهاراا یف ارقف اآقی اایاا رفسارماقر فر.ا ا
ماده پنجم:

رااایسارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا سارزفااقایااریارای ار ی ای ایحک ماق قرسااعففسارفشرر.ا ا
رزفااریای ارع رساف ارع رق سارفی شرارااالیفمارظ ففایفسارع رق سااری ارزفااصراتارفگفار.ا ا
ماده ششم:

رااهاارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساهف تارشراامارایبایزارزفاایحفثااسفسیارع رق سارزفاارایرااهو ا
اهیا ایریایتارزایتااشکف ارفشرر.ا ا
یعض اهف تارشراامااری اشرای ارزفایساوریرا اررریایافنایان قیا سارقظراارفشرر.ا ا
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ماده هفتم:
هف تارشراامارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساریای ارظ ففاراصبحفای اذف ارفی شر :ا
-۱ایاایمارااحیف اری ف ارایر ای ااع لفتاه ایی یمارزیات.ا ا
-۲ایازف یماری ف ایقا بیااایف ارااعففسایراه .ا ا
-۳ااهقر فماررثافتایقاص ر ای ح ارایر .ا ا
-۴ااهقر فمارااررارااعرفماپفشااتاه ای فقسارااکق لرم ارااقم.ا ا
-۵ایاایمایوای اپبقی اارلفر .ا ا
-۶ایاایماییاا رهارعالر ایزاقفار ای اارارق یعار لم.ا ا
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۷ا–ایاایماییاا رهارعالر ایزایار ف اگزیا اه اعررهاراییقرایارساررثافتاآس.ا ا
-۸ایاایمارضعایقاار یارایقیتاراااافشایوایآتاراای ح ارایر .ا ا
-۹اییار عاگزیاشاه اآرافسایریایتیااصرفی ارارریی تارایر .ا ا
-۱۰ای فاارظ فامای ایزا افارزفاای اهف تارحر ارفگارر.ا ا

AC

ماده هشتم:

رزفاایزایوای ارظ ففارارکیافتاه ارحرل ارزیاتاش ص ًاریررلفتاریاراراریررلفتاه ارع رق سارای فااآروافسا
یریایتارزیاتاایارااپفشیارایرراارایر ااعففسارمایقر.ا ا
ماده نهم:

رزفاارااحررراصبحفتاه اق قرقما ررایریرااص راارمایقر.ا ا
یوای ایریراارزفاااری ااصرفی ارریی تارایریایتااحتایثااحارمارمای شر.ا ا
ماده دهم:
اشکف ارایررو ارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا سااری اشرای ارزفایسارقظراارفشرر.ا ا

3

ماده یازدهم:
رزیاتاوریوورا اررریایافوونایان قیووا سا ی و ارالوواایتاپفشوویفقماشوورهایوورفق ااه و اریفوواارفکقوورای و ارااآساری و ف اعروورها
یقکش فای ح ارایر ارایییررایوایآتارزیاتاغراارایاایمارفشرر.ا ا
ماده دوازدهم:
رزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا سایاایمارقف ارایرقتاشک فتاراپفشقی راه اایاا رفساراارییفااالزماایاویتاااعا
قریق

اراایوایآتارزیاتایا ذارفکقر.ا ا

فصل دوم
وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان
ماده سیزدهم:

KU

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح اپبقگذیا اعی ااقرایز :ا

-۱ا ر لع اقف زرقر ایقاصو راریوماراارحصورالتارایور ارااقظوفماپوبساهو ایقکشو فایو ح ارایور ایو اییو سایهوریفا
یقکش فایوار عمارایقاص ر اوریرا اررریایافنایان قیا س.ا ا

یوار عمایشرااراای ح تارایر .ا ا

AC

-۲ا وواپاپ لفیوومای و فقسارااکق و لرم اوریوورا اررریایافوونایان قیووا ساراااافووبارقف و اپبقی و ایقکش و فایقاص و ر ارا

-۳اا رفساییاا رهارعالر ارایحف ارق یعا یفعمای ارااقظااریشتایقاص راریمایشراارارق اعای فاای ح ت.ا ا
-۴ایایس ایاق ماعررهاپبقی ایقکش امارایاق مای الق اآسای ااصر اه یارریی تارایریایتااحتایثا.ا ا
-۵ااقظفما اپاپبقی ایقکش اماراپبسای الق ایریاتیااصرفی ارارریی تارایر .ا ا
-۶ااقظفمایوای اپبقی ارقظرااشرهااری اییف ایریایتیااصرفی ارارریی تا.ا ا
-۷ایا ذاارییفااالزماویتااارشارحصرالتااری ایریایتیااصرفی ارارریی تارایر .ا ا

۸ا–ارقظرا اف اپفشقی راقراماه اا قفکومارایقاصو ر یاقراریو ارصو افاراذ و فااروریرا و میاروریرایور تیاقوراما
ه ارص افایقام ایا ار ی ای ایحک ماق قرس.ا ا
-۹ارقظرا اف اپفشقی راقفمارااعاا ایای ارحصرالتارا رر تااصر اه اررلامارارریی تارایر ار ی ای ایحکو ما
ق قرسارایقاار اا یف اآس.ا ا
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-۱۰ااقظفمایحص سف اراایریایتااصرفی ارارریی تارایر ارای ذاایپراارح ییر ارایحص سفر ا ی ارالاایت.ا ا
-۱۱ا اپارااعرفماارلفرایقریعاورفرارحصرالتارراراقف زایقاص راریم.ا ا
ماده چهاردهم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح اعیرماراا قفناعی ااقرایز :ا
-۱ا یازف یمارقظمایرف اا قفکمارایقاص ر اارلفریتارارحصرالتاعررهایو ح ارایور ارااعفوفسا وا ارورثااییواا رهایزا
پفشااتاه اعیرماراا قفن.ا ا
-۲ااهیا ااع لفتاه اعیرمارااحالفال امارریی تا ایحماراا رفسازرفق اییااایای ااع لفتاآقی ا.ا ا
-۳ایا ذاارییفااالزر اویتارک قفزهارایارر افنای اساارلفراراییاا رهایزارریرا مایقاص ر .ا ا
-۴ار لع ااو اباییایبناراییاا رهایزارحصرالتاارلفر یا اپارایا و ذااورییفااویوتایزایوفسایوارساقوریق
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رحصرالت.ا ا

اارلفور ا

-۵ا اپاپفشقی راه اریقمایاا افریا االفیقسار شفساه یای ر ساآالتیارریراراپاری ااکق لروماررثاا ی ارالاایت.ا ا
ماده پانزدهم:

AC

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ای ار ساعرررماعی ااقرایز:ا ا

-۱ا پفشیارایرراای ار قماراای ح ارایر یااو رفساییواا رهارورثاایزایوار ف اگوزیا اهو اراوو اگوزفساقروررسارریایقو ا
پارمهاه ای ار قماورفرارااچری تاپبس.ا ا

-۲ااقظفمارارقظرا اپارمهاه ای ار قمای اه اآفقرها ی ارالاایتارارااچری تاپبس.ا ا

-۳ارایقیتارایقاار ایفافتاییق راقالشر اراقظ اتایزایفافتای ااه ای ار قماراررقا م .ا ا
-۴ااررف ای ار ساراا رفساآسای ای ر ساآالتارارریراالزر ا ا
-۵ا اعففسایرفیفرساه ای اصبحفتاویوتاییواا رهارورثاایزاعرو ایتاراا یفیو افک ایو اایو ار قماآقیو ااکرفو اگارفورها
ییت.ا ا
-۶ااقظفمایرراااارفماعرررماعر ایتاراا یفی تارایییررارضعاا قفکماراییایبیماآقی .ا ا
ماده شانزدهم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح اا رفق تار ر اراا قفکماعی ااقرایز:ا ا
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-۱ااعففساقف زرقر اه ایریایتااصرفی ارارریی تارایر ای ارریرا میارریرایر تیای ر ساآالتارایو فااروریرا یو ا
رالاایت.ا ا
-۲ا افریا اراارزفعارریرارراراضاراتااع لفای ارزیاتا ی ارالاایتاراارزفوعاروریرا و میاروریرایور تیایو ر سا
آالتارای فاارریرفک ا ی اپبساپفشیفقماشرهاییت.ا ا
-۳ا ا و رفساحاووظاراییوواا رهارایووتایزارووریرا و میارووریرایوور تیای و ر ساآالتارای و فاارووریرااری و ایریایتیااصوورفی ارا
رریی تارایر .ا ا
-۴اریفااقرررسالفبماریایفمایض اماراغفااق ی اییاا رهارارریرا مار ی ایال قرس.ا ا
-۵ا اپارایا ذاارییفااویتارصافایقاص ر ارریرا مارارریرایر ت.ا ا
ماده هفدهم:

KU

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ایقاص رارار لف اعی ااقرایز :ا
-۱ایا ذاارییفااویتاییقرایارساررثافتارارافرفتااصرفی ارارریی تارایر .ا ا
رایقیتارایقاار ایزاییاا رهاذ فاار لماراایفیاماه ارایر ارزیات.ا ا

-۲ا ا رفسایوای اپبقی ار لمیاحاوظایوار ف اهو اررایقوما صرصومارااصواف ایرقوتاحیو ی تایو ای ارقوریسارااصواف ا

-۳اااافبایررو ای ارااقظااریشتارضعار لمایشرا.ا ا

AC

حی ی تایررور .ا ا

-۴ااقظووفمایرووراایقاووار ارااااووفشایرووراارزیاتیااااووفشاحا ظو ایووار ف اهو اقالوور اراوقیوومارایقاووار اصووحتاراعوورما
صحتاایاپراه اراگزیاشی .ا ا
ماده هجدهم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ایرایای اارارع ش تاعی ااقرایز :ا
-۱اا رفسایراارییکمایریایتیااصرفی یارریی تارایر یااایف ایرااه اراییقرایارساری اتارییکمایفش س.ا ا
-۲ا یا ذاارییفااویتایییرراحاوظایلصوح یاشوایف ایو اارااع فوتاوور اقریعورارصوررقفتااقومارااع فوتاحاوظایلصوح ا
ارلفر .ا ا
-۳ا اپااشکف اقررقر ایریایتیااصرفی ارارریی تارایر اراپفشقی راآساویتارقظرا  .ا
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-۴اییاا رهارایتایزاپاری تارع ش تارارک ا تیارایقیتایزارصافاذ فااآسای ااع فتارالاایتاق اذ.ا ا
ماده نزدهم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح اییاحک ماق قرقفتیاق قرساگذیا اراری ازهاعیف اوایفماعی ااقورا
یز :ا
-۱اییواحک مایی یو تاق قرقفووتایقالبیووماراررریایافوونارااحفو تاو رعو اراررلووتیاحاووظاحالوور ارارقو اعاقو قرقماررییو تا
ررلامیایقاص ر ایوار عمارایای ع.ا ا
-۲ااک ر ایررااری ازهاعیف اوایفمای اهرک ا ای فاایراگ قی اررلام.ا ا
-۳ا اقظفما اپاراارقف اقریقفسیایا ذاارییفااویتااک ر ایررااق قرساگذیا ار ی ایهریفاراحیو اقورفسایقالوبباریومارا
ررریایافناثرا.ا ا

KU

-۴ا ری عرتاراااشراعیرماحالرقمارااقماراییاا رهایزاریتاآراره اآساراای ار ساررلامیایقاص ر اراییارا .ا ا
-۵ایاقایا اراحاظااریی ایفسایلرییمارااری ف احالرقم.ا ا

-۶ایاقایا اراحاظااریی ارزیاا ق اه ای احکررتاراای ح اق قرساگزیا .ا ا
ماده بیستم:

AC

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ایف یتا اومارارا عایزایشرااعی ااقرایز:ا ا

-۱ارو هرتاویتااعرفمایف یتایصرلماصیحاورف ق اراکمایاایصر ایف اامارثیتارااع اراهرزفیاماری لرتاآرفوزا
راپشافی قمایزایف یتارا عایزاصیحارارفا قتااحرفرایبحی ایاایافمفناهیار ارا یعایبپاع ماراا میاحالر ایشاارا
وقیشاه اآزیر ای شا یالی ااحتایام.ا ا

-۲ا راو ریا ایو ارقشووراایو زر ساریو اراحوراراقیضووتاعوورمایقیووبنیااع فووتاارو ماقایاریرهو ارقعالوورهایووفسایان قیووا سارا
یشراه اوی س.ا ا
-۳ااریع ارااحکفمااریی ارریاماراحیساهروریا اراهرک ا ایان قیا سای ارر لناهری ف یاحاظارایقکشو فارق یوی تا
رریامارایایرا ا ی اق پذفاای ایاح راشرار ایشرااییفااصیحارریتاوی س.ا ا
-۴اا رفساح یرفتاریمیاییاالب اریماراار رفتایاضمایشرا.ا ا
-۵احاظاامفما یالماراررلتاررریایافنایزاری فسایرپاف لفزمااریع ا ییمارایااو عا اوم.ا ا
اا
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ماده بیست و یکم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ارع افارای بع تاراییارااعی ااقرایز :ا
-۱ایا ذاارییفااویتایقکش فارزفرارااک ر ایفیامارااقمارع افایرح ایفیریر یااریع ارک ابارریاسیاپرهقارقی یا
راییزاعیرمارااایفر اراهرچقفسایررییا قی ارای فاارریی تااایف ایوار عمای ا .ا ا
-۲ا اایف ارااکرفساشعرااع لماوریق سیااشرارااک رو ای بقومیاویور قمیااکوا اراآرو رهایو اسایفشو سایوای ازقورگمیا
ی اارایقا باآگ ه ق اریین.ا ا
-۳ای زر قرهمایررااویتایفو راآث ااهقا ایازشرقریاری عرتاراااشرارااک ر ایقف ار ر ارریی تاییارا اراهقا ا
راا رفساحاظاآیریتاا اف م.ا ا
-۴ا اپارااعرف اارییفااررثااویتااایف ااکا ایای عاراای ح تار ایفاحف تایوار عمیاعیرمیاییاورا ارایقاصو ر ا
یشرا.ا ا

KU

-۵اپ شایرقتای بع تاری یمارا اومایای ایای ع.ا ا
-۶ایقکش فارزفراشیک اایرفزفرساراایرفراراایشرا.ا ا

-۷اقشااراارزفعار یرع تاراهرچقفسایااال ایرف ا رر تارایر .ا ا

AC

-۸ااقظفماای رل اریا راراه اییارا اراهقا ای ارر لنا اومای ارقظراااحکفماحیسااا همارارریامایفسا یالی .ا ا
ماده بیست و دوم:

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح احاظایلصح اعی ااقرایز :ا

-۱ا یقکش فارزفراحاظایلصح اویتاااعاقف زرقر اه ایه لمایزا اف ایروناهو اا صصوما یومایو اروراراریوااسا
عررمای شراراهرچقفساحاظاصحتار راارا ا .ا ا
-۲ایا ذاارییفااویتایقکش فایرراارق فر اررثاارااحاظایلصح ایه لمارایییررارضعاصحماراایشرا.ا ا
-۳اااعاقف زرقر اه ایه لمارارریی تاصحمایزااهگذااایف ایررف اری ر ساآالتا یم.ا ا
-۴ا یقکش فارزفراشیک اه ارریی تاصحماراهرچقفسایقکش فااحالفال تاعیرماراای ح ا باراییقرایارساررثافتاآسا
راایشرا.ا ا
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ماده بیست و سوم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ازایعتار لریا اراآیف ا اعی ااقرایز :ا
-۱ایفو رایفیاماعصا اویتاپفشیارایرراازایعتارار لریا  .ا
-۲اری عرتاویتایزرف راارلفراییف ایقریعارحصرالتازایعاماویتاااعاقف زرقر اه ایه لمایشراای ا راینیااو رفسا
ی ا قو تاصق فعا افا ای ارریرا ماراعاض ارحصرالتایای اص رایت.ا ا
-۳اارزفعاا ماه ایصبپاشرهیایوررایفرفو ر یاریو ف ارار شوفساآالتازایعاومایوفسارهال قو ساراریو عرتاراا افوریا ا
رحصرالتازایعامایزایفش س.ا ا
-۴اییاا رهاررثاایزاوقگبتیارق یعاآباراعیاچاه ایشرا.ا ا
-۵ایا ذاارییفااویتایفو رایرپایاففاه اورفرازایعامارایییررایرراایرپایاففاه اررورر.ا ا
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-۶ااعرفمااییفن تاررثاای ارقظراااشرارااریع ازایعت.ا ا

-۷ا یقکش فاآیف ا ایایضمار ی ای اقف زرقر اه ایقاص راریمارااکرف اییاهایاریا اررثاایزایفیاماهو اراا یفیو تا
ررورراآیف ا .ا ا

-۸ااقظفماییاا رهارعالر ایزارق یعاآباراحاظاآسایزایث ا تاراآلررگم.ا ا

AC

-۹ااعرفماپ لفیماریحراا قفکمارااآیف ا ارایرراارایر .ا ا
ماده بیست و چهارم:

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ار یایتارااایقیپراتاعی ااقرایز:ا ا

-۱ا یقکش فارزفراییف ایقریعار یایتارراراییاا رهاع ر اویتاااعاقف زرقر اه ایه لمیایقاصو راریومارایرورااراو عما
یشرا.ا ا
-۲ااعرفماپ لفیماریحراا قفکمایفو رارایقکش فارزفراری ف ار و یایامارااعروفماریوتاآرارهو اورفوراعیورماراا قفونارا
او ابارااقماراای ح ارایر .ا ا
-۳ایقکش فاهر او قی ااایقیپراتارراراییاا رهاع ر اویتاااعاقف زرقر اه ارایر ای احر اراقال .ا ا
-۴اا رفساحر اراقال ایما

ااری اافساراهرچقفساحاظارایقاال ای ارقتایرری ارای ر س.ا ا
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ماده بیست و پنجم:
رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ااو اتاعی ااقرایز :ا
-۱ااشرارایقکش فااو اتیااهقر فماارلفرارریرا افاضاراتاع ر اویتاااعاقف زرقر اه ایه لم.ا ا
-۲ااشراراییاحک مایی ی تار ر اراا قفکمااو ات.ا ا
-۳ا اپاارییفااعرررماویتااشرارایقکش فارق یی تااو اامای ارر لنا اوم.ا ا
-۴ا اپاپبقی اص رایاماراریاریامارااهقر فمارع ربتاق شمایزاآس.ا ا
-۵ااقظفمااع لفتاه اص رایاماراریاریامایریایتیارریی تارایش صفک ارع ربتااو ااماایایقو مارفرهقر.ا ا
-۶ااعرفماپ لفیماریحراا قفکماراای ح ارایر .ا ا

KU

ماده بیست و ششم:

رظ ففارزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساراای ح ایاای ایقاص ر یاعیرمیاا قفکماراییارا ای ارر لونا و اوما
عی ااقرایز:ا ا

-۱ا پفشیارااریی ایقاصو ر یاعیرومیاا قفکوماراییاورا ایو ارر لونا و اوما یو ارالواایتارایووای ااعیوریتاوریورا ا

AC

ررریایافنایان قیا ساق شمایزاقایااریره ارارال رل اه ارقعالرهای ارر لنا اوم.ا ا

-۲ا یا و ذااوورییفااویووتایقکش و فاهرک و ا اه و ایقاص و ر یاعیرووماراا قفکووماراای و ح ارایوور ایقاص و راریووماوریوورا ا
ررریایافنایان قیا سای ارر لنا اوم.ا ا
-۳اا یف اپبقی اارلفرارحصرالتاص رایام.ا ا

-۴ایا ذاارییفااویتااریع اارلفرایراع اص رایامای ااارشاآساررثافتاییقراییع ا اریار.ا ا
یشواایناراا واپارایووای ااوورییفاارایور ایو اریو ف اصو رایتایراعو ارایر و اراهرچقووفساریاریتایراعو ایفکو ایزاقگو ها
یقاص ر ا افراآسایزا اجار یرباییت.ا ا
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فصل سوم
احکام متفرقه
ماده بیست و هفتم:
رزیاتاه اوریرا اررریایافنایان قیا سایرقظراااقظوفمایووایآتارااع لفایو ارزیاتیااف یوتاهو ارایریایتارایور ا
رالاایتارضعارمایققر.ا ا
ماده بیست و هشتم:
رزیاتاوریرا اررریایافنایان قیا ساریای اریافک ارااآساقش ساررلاماوریرا اررریایافنایان قیا ساراقو مارزیاتا
راجاشرهارفی شر.ا ا
ماده بیست و نهم:
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یفساق قرسایعرایزاقشاارااوافرهاایرماق اذارفگاررارای اقا ذاآساار مایحک ماقریقفسارن فاای سارینماپقریشا ارفشرر.ا ا

AC
ا
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