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 لائــــــــــــــــــحهاوریدلو وزارت   نو المنکر او شکایتو نهی عن ،ربالمعروفدام

 ويشتم فصل  څلور

   مونهکعمومي حلو اورېد د ايتونوکد ش

 فلکاو مجاهدین په دې ممسؤلین ، ان، واليوزیرانارت ټول ماده: داسلامي ام څلويښتمهنهه  یو سل او

 تحقیقاتو ولو،ک راجلب ولو،ک ګوته په عاملینو د د جرم سم، سره غوښتنې له وزارت دې د چې دي

 .يکړ و اريکهم پوره ېک تواآاجر  نورو او ولوکور  معلوماتو خیزوړ ا هر ،ولوړ بشپ

 هل مهال پر رسېدلو را د ايتونوکماده: یاد وزارت دنده لري چې د مهمو او عاجلو ش یو سل او پنځوسمه

 ولایتي او مقاماتو له امارت اسلامي د ي،ږ ولی پلاوی لپاره ولوک ترلاسه د معلوماتو د څخه سیمې

 .يکړ و غوښتنه ۍار کې د همک وخت په ضرورت د څخه مسؤلینو

 او وي شوی عارض ته مرجع وندهړ ا خپلې یکوونک ايتکش  یو چیرته هکماده: یو سل او یو پنځوسمه 

 وزارت یاد وي هم هړ و یرهډ هک شوې حل وي نه يې قضيه  او شوی وي نه غور یې باندې عريضه په

 .يکړ و وښښک يې ېک ولوک حل په غورځوي ونه پامه له قضیه یاده چې لري دنده

 رحېط او پلانونه داسې ېک نتیجه په تجربو اريکیاد وزارت به د خپلو ماده: یو سل او دوه پنځوسمه 

 .يږ یک سبب مخنوي د ایاتوکش د چې ويکشري سره مجاهدینو عامو او مسؤلینو له

 وپوهوي دې په لارو نهکماده: ياد وزارت دنده لري چې مجاهدین په ټولو ممپنځوسمه دری یو سل او 

رسونه او  د هغوی ځورونه په هیڅ  ضرر ته وکخل ولسي او عامو مخې له ارشاداتو اسلامي د چې

 .ده نه ړو زغملو او منلو د ېکصورت 

 د هړ ا هپ پیښو وکن دردوو هړ ز او وکنوونږ بو ځینو د ېک صورت په تیاړ ماده: د اپنځوسمه  یو سل اوڅلور

مدستي س په او ترتیبول راپورونه ولډ مستند او عاجل په ېک صورت په ېدلوک لاسه تر د ايتونوکش

 .تول د یاد وزارت دنده دهاس ته مراجعو مربوطه خپلو توګه يې 

 هل امارت اسلامي د لپاره لوړ څې د ايتونوکماده: ياد وزارت دنده لري چې د شپنځوسمه یو سل اوپنځه 

 مسؤلو له منطقې د د قضيې له عینی شاهدانو، مطبوعاتو، آزادو مخورو، له دسیمې ویاندویانو،

 هخونړ ده قضيې ټول اونړ ا د ايتکش د او لاسه تر معلومات څخه مسلمانانو مخلصو عامو او مجاهدینو

 .يکړ  تثبیت

 ومخور  له ېک ولایاتو او زکوخت په مر ماده: یاد وزارت دنده لري چې وخت په  پنځوسمه یو سل اوشپږ

 ونمشرا ،قوميوقومندانان جهادي ،وشخصیتون روحاني ،ورامک علماءله  ي،کړ و ملاقاتونه سره اشخاصو

پلانونو مطابق مشورې او  او فرامينو  لوائحو د امارت اسلامي د دې استاذانوڅخه له پوهنتونونو د او

 .واوري دې ایاتکنظرونه واخلي او  د هغوی ش

 او والي ښه لا  د فعالیتونو وندهړ ماده: یاد وزارت دنده لري چې، د خپلو اپنځوسمه  اوهیو سل او

 .وګماري ارک په اشخاص استعداده با علماء کرام او  خاطر په مؤثریت

 ل آدرس او دېمېاځانګړی شمیرې،  وړيا ماده: یاد وزارت دنده لري چې ټلیفونپنځوسمه  او اته یو سل 

 له او ولوډراغون معلوماتو د هړ ا په اياتوکش د مټ پر هغو د څو تر يکړ  معرفي او ړنمبر جوواتساب 

 .شي ذریعه رابطې آسانه د ولس او مجاهدینو د سره دوی
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 ويشتم فصلپنځه 

 تونو  برخهيد شکا

 د لهکماده: یاد وزرات دنده لري چې دامارتي مسؤلینو او منسوبینو په هپنځوسمه  نههیو سل او 

 یا وا ادارې ذیصلاح وندهړ لائحې مطابق واوري او داجرآتو لپاره دې ا اريک د ایتونهکش اشخاصو ولسي

 لا د  ترمنځ ولس او امارت اسلامي د څو تر يکړ و پرې غور جدي لارې له مقام محترم د مشرتابه د هم

 .وګرځي سبب ۍشحال خو او والي دېږ ن

و ا ایاتکش يړ وګ ولسي هړ ا په نه تطبيق حدودو د او قصاص د چیرته هکماده: او شپېتمه یو سل 

موضوع له  له څېړلو څخه وروسته دا وزارت وظيفه لري چې ومسائل ولډ  دې د نو يکړ غوښتنې و

 .محاکموسره شريکه او تعقيب کړي

 يوکوونک ایتکش وخت په اوریدو د ایتکش د دې مسؤلینشکايتونو اورېدلو: دمادهیو سل اویو شپېتمه  

 :يوکړ  توصیه وکټ لاندې د ته

 .شي ولایکو یې اثبات چې يکړ و ایتکش داسی او يکړ و هډډ څخه ایتکالف: له بې ځایه ش

 .يکړ  ونه ېکپ توهین چا د چې يکړ و بیان الفاظو ادبي او واضحو په  دې يکنوک ایتکب:  ش

 لکمش خپل سره مرجع ومېک له یې ېکمخ چې يړ وغوا وضاحت دې څخه يکونک ایتکج: له ش

 .نه؟ هک او دي شوي آتااجر  ومک ېکپ لخوا مرجع دغې د ایا دی؟ یکړ  کشری

 یا تشویش ومک ېک وخت په ولوک ایتکش د  هک ته يکونک ایتک: شمادهیو سل او دوه شپېتمه  

 او همناسب لپاره ولوک ایتکش د ته وکوونک ایتکش چې لري دنده مسؤلین وزارت دې د وي، ستونزه

 هپ ایتک. همدا راز د شواوروي ایتکش خپل سره اطمينان پوره په هغه چې يکړ  برابره فضاء منهډاډ

 .يکړ ور  اطمينان آتوااجر  قانوني او شرعي د دې ېک ولوک حل

 ويک خبرې لهجه سخته په شي، احساساتي یکونک ایتکو شی هک لهکماده: شپېتمه  دری یو سل او

 یکونک تایکش څخه اخلاقو له یې څو تر واخلي ارک څخه تحمل او صبر ړبشپ له یکاوریدون ایتکش باید

 .شي متأثر

 وزارت دې د شي ثابت ځايه بې ایتکش يکونک ایتکش ومک د هکماده: شپېتمه  څلور یو سل او

 او ګويل تهمت یړ س یو رارا  کت هک او يکړ و توصیه مناسبه ته يکونک ایتکش چې لري دنده مسؤلین

 .شي ترسره آتااجر  لازم دې موافق اصولو قانوني او شرعي د نو وي،ک ایتکش ځایه بې

 د او وښیي قاطعيت ېک حل په ایتکماده: یاد وزارت دنده لري چې د ششپېتمه  او پنځه یو سل 

 .يکړ ب تعقی پورې آخره تر دې آتااجر  خپل او  يکړ و اقدام عملي ېک حل په هغه د حده تر انکام

 وکلخ يکمل له یامسؤلین او مجاهدین عام هک ېکماده: د هیواد په هره سیمه شپېتمه  او شپږیو سل 

 ولوکوموندل شي یاد وزارت دې داسې اشخاصو ته د هغوي د دغه عمل د نه  تورن چلند بد په سره

 معرفي ته مرجع وندهړ ا خپلې دغه شخص دې ېک صورت په دغه عمل د تکرار . او ديکړ و توصیه

 په تیاړ ا د هم یا او ته مېکمح  مرجع ېړ نومو او شخص مجرم دې ېکپه صورت  توآجراا نه د او يکړ 

 .يکړ  معرفي ته مقام محترم مشرتابه د ېک صورت
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 ي،ږ یک هن یې تطبیق او وي ېکړ  فیصله وو ثلاثه موکموضوع چې محا کومهماده: شپېتمه اوه یو سل او

صلاحیت لري چې د  وزارت یاد ي،کړ و ایتکش تطبیق عدم د موضوع د چې لري حق یکونک ایتکش

 د صشخ مسؤل ېک صورت په تطبیق نه د او يکړ و يې وښښک تطبیق د او پلټنه هړ موضوع بشپ

 .يکړ  معرفي تهد رهبرۍ مقام  امارت

 له ي،ړ کو ایتکش مطابق طرزالعمل اريک د ته وزارت یاد سک یو چیرته هکماده:شپېتمه  او اته یو سل 

 چې ريل صلاحیت وزارت یاد يکړ  تهدید یکنووک ایتکش شخص بل یا مسؤل ومک هک وروسته ایتکش

  .يکړ  معرفي ته مېکمح نظامي شخص یکونک تهدید

 لېکټا له لائحې او اصولنامې د ېک موکماده: هغه موضوعات چې په محا شپېتمه او نهه یو سل 

 یاد ي،ږ یک وهنه لاس یا خیرأت غفلت، ېک. یا د مسؤلینو لخوا په وي لویدلي ته جریان خلاف څخه مودې

حیت لري چې دوسیه په غور ولولي او داسې موضوعات او مسؤلین د اصولو مطابق صلا وزارت

 .يکړ مربوطه مراجعو ته معرفي 

 مرجع یاده وي، شوې راجع ته مرجع مربوطه لپاره اجرآتو د موضوع ومهک هکماده: یمه او اویایو سل 

نه  . د موضوع ديکړ ور  معلومات لکش توبيکم په ته وزارتشکايتونو اورېدلو د لهکه په آتوااجر  د دې

 .يکړ  معرفي ته مرجع مافوق مسؤل یړ نومو دې ېکآتو په صورت ااجر 

 هپ کڅو یو لخوا منسوبینو د امارت اسلامي د چې شي ثابته دا چیرته هکماده:یو سل اویو اویا یمه 

 صشخ قاتل چې لري مسؤلیت وزارت یاد وي، شوي عارض ورثه مقتول د او وي رسیدلی قتل په ناحقه

 په تهدید د شخص قاتل د ورثه مقتول د چیرته هکو ا يکړ  تعقیب جریان او معرفي ته مېکمحد 

 .يکړ  برابره زمینه ولوک عریضې د ته وو ورثه مقتول د دې وزارت یاد ولایک نشي خاطرعریضه

 واړ ت یې پورې ادارې په آوریدلو ایتکش د او و خلاف اصولو د ایتکش هکماده:یو سل او دوه اویا یمه 

 ېکستونزې د حل په موخه نی وندهړ ا د ته عارض او شيت تر سره ناجراآباید په عریضه باندې د درلو نه

 .وشي لارښوونې لازمې او وړاندې مشورې

 ېی پورې ادارې په آورېدلو ایتونوکش د او وو موافق اصولو د ایتکش هکیمه ماده: اويادری یو سل او 

 .يږ یک عملي پرې چارې لاندې درلود اوړ ت

 دارېا لارې  له عریضې رسمي د  ولډ تحریري په لخوا يکشا د طریقه اصولي په باید ایتکشالف: 

  .شي وسپارل ته

او له چانه  يکوونک ايتکش موضوع، په هغه صورت کې چې شکايت د اصولو مطابق وي، دب: 

 .يکړ  ثبت ېک تابک په ثبت د ايتونوکش د معلومات خيزړ ا هرپه اړه دې  چې شکايت شوی وي

 ېک لاتوحا نیوړ بی په او شي لکړ و هدایات لازم دې ته يکوونک ایتکتلیفوني وي ش ایتکش هکج: 

 . شي ونیول هکیړ ذیربطو ادارو سره د ستونزې د حل په موخه ا له دې

 ه ونیول شيکیړ وروسته باید له معروض علیه سره احلې د ثبت له مر یا یمه ماده:او  او څلوریو سل 

 معروض او نشوه حل ستونزه لارې له نیولو ېکیړ ا د هکده، بهتره شوه حل نیولو هکیړ ا په ستونزه هک

غوښتل شي، که د معروض عليه اړونده ادارې ته راود تحلیل او پلټنې په موخه  بایدوي  شخص علیه
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 ولوک په استعلام رسمي د ې دېک اوړ پ يړ په لوم راغوښتل محدود وي او يا معروض عليه اداره وي

 لوماتومع ښو د مشوره په سره رئیس مربوطه له باید وه ته لوږ لی پلاوي د تیاړ ا هک او شي پیل سره

 .شي لږ ولی پلاوی موخه په راټولولو

 ایتکش له باید شو، ځواب استعلام څخه لوري له علیه معروض د هکیا یمه ماده: او  او پنځهیو سل 

 ېد  ته عارض او شي، حفظ باید یې دوسیه نو و ځایه بې ایتکش او و سم ځواب هکشي،  پرتله سره

 او يوش تحقیق پوره باید و حقهپه  یکوونک ایتکش او و ناقص ځواب استعلام د هکاو وشي توصیه

 .شي ېلږ ولی ته مرجع مربوطهدې  پایلې

 ې دد  اسناد هاو مربوط اپيک د استعلامنو بايد   نشو ځواب استعلام هکیا یمه ماده :او  او شپږیو سل 

 حل ستونزه اقدام وکړي،که لازم ولېږلی شي چې د مشکل په حل کې معروض علیه مافوق ادارې ته

 يش لږ ولی ته د وزارت مقام زکېکمر  په ولايت کې د ولايت مقام ته او په  باید اسناد ټول نو نشوه

 .شي حل ستونزه ترڅو

ل ح نهشکايت  سره ولوکد معروض علیه په حاضرولو او یا استعلام  که : یا یمه مادهاو  او اوهیو سل 

 د وا مصلحینو مجاهدینو، عامو لهپه هکله دې د يو هيئت په لېږلو سره  وموضوعات ولډ دې د ي،ږ یک

 ایتکش دې بنسټ پر معلوماتو دې د شي، لکړ  راټول معلومات څخه وادار  ذیربطو له امارت اسلامي

 .شي لکړ دې ورته پیدا  لاره حل د او شي لړ وڅی
 

 ومن الله التوفيق

 

 

 

 


