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د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې د ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻮي ﻣﻘﺮرات

اﺧﺮ ځل اﺻﻼح ﺷﻮې٢٠٢٠ :ﺟﻮن ٢٢
ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﺗﺮ ﻟﻦډ ﻣﻬﺎﻟﻪ) ٣١دﺳﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
( ﭘﻮرې د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ﻣﻘﺮراﺗﻮ کې ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻦځﺗﻪ ﮐﯽږي.
٢٠٢٠م ﮐﺎل ﺗﺮ ١۶
م ﺟﻮن ﭘﻮرې ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮګه ﻧﻪ دی ﻟﯿﺪﻟﯽ چې ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ کې د ﭘﻨﺎه ﻏﻮاﻧﻠﯿﮏ وړاﻧﺪې ﺷﻮۍ وی،
ځﮐﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﺘﺎﺑﭻې کې داسې څه ﻟﯿﮑﻠﯽ چې دا ﻧﻮی ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺑﻪ څه ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻟﺮي.ﭘﻪ دې ﻗﺎﻧﻮن کې ډﯾﺮ
ې داسې ﻧﻘﻂې دي چې ﭘﻪ اړه یې
ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﯽږی ځﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن واﺿﺢ ﻧﻪ دۍ .دې ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺗﻪ ځواب ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت کې
وﯾﻞ ﮐﯽږی ﮐﻠﻪ چې ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮګه دا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﯽ اوﯾﺎ ﭘﻪ دې ﻗﺎﻧﻮن کې اﺻﻼﺣﯿﻪ راﻣﻦځﺗﻪ ﺷﯽ.

څرنګه ﮐﻮﻻۍ ﺷﻢ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﭘﻨﺎه وﻏﻮاړم ؟
 /١آﯾﺎ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻢ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﭘﻨﺎه وﻏﻮاړم ﮐﻠﻪ چې ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻢ ؟
ﻫﻮ ،مګر ﯾﻮاځې ﺗﺎسې ﭘﻪ داسې ﺣﺎل کې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺖ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻞې چې ﭘﻪﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
کې ﻣﻮﺟﻮد اوسې او ﺗﺎسې:
-ﭘﺨﻮا ﭘﻦځه ﮐﻠﻨﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ درﻟﻮدﻟﻪ

ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻢﻋﻤﺮه وۍ او ﻣﻮر/ﭘﻼر ﻣﻮ دﻟﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﻮی ویﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺎسې د ﯾﻮ ﮐﻢﻋﻤﺮهﻣﻮر ﯾﺎ ﭘﻼر ﯾﺎﺳﺖ او ﯾﺎ یې ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎﺳﺖﻗﺒﻮلﺷﻮی ﮐﺲ ﻣﯿﺮﻣﻦ ﯾﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ووﺳﯽږۍ ،ﮐﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ د راتګ ﻧﻪ ﻣﺨﮏې ﻣﻮ واده کړۍ ويﺗﻮ ﯾﺎ
ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮګه راﻏﻠﯽ ﯾﺎﺳﺖ،ﯾﻌﻦې ﭘﺎﺳﭙﻮرټ او ﭘﻪ وﯾﺰې ﻣﻮ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮ کړی وي او اوس ﻣﻪال ﭘﻪ ازاد ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ) ﭘﻪ ﻗﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ
کې ﯾﺎﺳﺖ(او ﯾﺎ اوس ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﺎسې ﻧﯿﺴﻲ) د ګرﻓﺘﺎرۍ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ کې ﯾﺎﺳﺖ( او ﯾﺎ ﭘﻪ ﺟﺰا ﻣﺤﮑﻮم ﯾﺎس
ت) ﺑﻨﺪی ﯾﺎﺳﺖ( .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګه  ،ﮐﻪ
ﭼﯿﺮې ﺗﺎسې د ﺟﺮم ﻻﻣﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﺎﺳﺖ او ﯾﺎ د ډﯾﭙﻮرټ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو ادارې ﭘﻪ ﯾﻮې ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﺧﺎنې کې ﭘﺮاﺗﻪ ﯾﺎﺳﺖ.

څرنګه ﮐﻮﻻۍ ﺷﻢ چې ﭘﻨﺎه وﻏﻮاړم ؟
د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮګه ،ﭘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮی ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺗﻮګه د کډواﻟﻮﭼﺎروادارې
ﺗﻪ وړاﻧﺪې کړۍ.
د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره  :د ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﻮ د ﭼﺎرو ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې
څانګه
ﭘﺘﻪ ١١١٧ :ﺑﻮداﭘﺸﺖ :ﺑﻮداﻓﻮﮐﯽ ﺳﺮک ۶٠

 /٢ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﻧﻪ ﯾﻢ آﯾﺎ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻢ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﭘﻨﺎه وﻏﻮاړم؟
ﻫﻮ ،ﺗﺎسې ﮐﻮﻻۍ شې چې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻫﻢ ﭘﻨﺎه وﻏﻮاړۍ مګر ﭘﻪ ﭘﯿﻞ کې ﺑﻪ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې
اراده ﭘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺗﻮګه ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﭘﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ )ﮐﯿﻒ( ښار کې ﯾﺎ ﺳﺮﺑﯿﻪ )ﺑﻞګراد( ښار کې وړاﻧﺪې ﮐﻮۍ.د دې ﭘﻪ وړاﻧﺪ
ې ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺎسې ﺧﭙﻠﻪ اراده څرګﻧﺪوۍ چې
ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړۍ.ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﻫﻤﺪې ارادې ﭘﻪ اﺳﺎس ﻻﻧﺪې د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره اﺟﺎزه د
رکړی ﻧﻮ ﺗﺎسې ﮐﻮﻻۍ شۍ چېﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ داﺧﻞ شۍ او ﺑﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﺘﻪ د راتګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪ
ﺳﺘﯽ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ وړاﻧﺪې کړۍ.

څرنګه ﮐﻮﻻۍ ﺷﻢ ﭘﻨﺎه وﻏﻮاړم ؟
د ﭘﻨﺎه د ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ د راتګ ﻧﻪ ﻣﺨﮏې ﺗﺎسې ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻔﺎر
ت ﺗﻪ ﭘﻪ اوﮐﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﯿﻪ ﻫﯿﻮاد کې ﺧﭙﻠﻪ اراده څرګﻧﺪه کړۍ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﻮه ﻓﻮرﻣﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮري کړۍ.
https://kijev.mfa.gov.hu/hun
https://belgrad.mfa.gov.hu/hun

٣
 /زه ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﯾﻢ مګر د ﻧﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ﭘﻨﺎه ﻧﻪ ﺷﻢ ﻏﻮښﺗﻞۍ  .څرنګه ﮐﻮﻻۍ
ﺷﻢ چې ﺧﭙﻞ ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ وړاﻧﺪې کړم.
دا ﻧﻮی ﻣﻘﺮرات دﻗﯿﻘﺎ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې رڼا ﻧﻪ اﭼﻮي  ،ځﮐﻪ رﻣﻮږ ﻣﺸﻮره دا ده چې د کډواﻟﻮ ﭼﺎر
و ادارې ﺳﺮه ﺗﻤﺎس وﻧﯿﺲۍ ) دﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﻮ ﭼﺎرو ﻟﻮۍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ١١١٨ ،ﺑﻮداﭘﺸﺖBudafoki út 60 :
( ﮐﻮﻻۍ شې چې د ﻫﺎﺳﻨﮑﻲ ﮐﻤﯽټې ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺷﻤﯿﺮې ﺗﻤﺎس وﻧﺴﯽۍ) (+36 1 321 432
helsinki@helsinki.hu

 /۴ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت کې څه ﮐﯽږي ؟
ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت کې ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎسې ﭘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮګه ﺧﭙﻞ ﻟﯿﮏ وړاﻧﺪې کړۍ او د دې ارادې د څرګﻧﺪونې د
ﭘﺎره دﻟﺘﻪ ﮐﻠﯿﮏ وکړۍ او ﻓﻮرﻣﻪ ډاوﻧﻠﻮډ ﯾﺎراکښﺗﻪ کۍ  ،دا ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮری کړۍ او ﻻﺳﻠﯿﮏ ورﺑﺎﻧﺪ
ې وکړۍ.ﯾﻮاځې د ﻫﻤﺪې ﻓﻮرمې ډﮐﻮل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻮي ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺧﭙﻞې ﻣﯿﺮﻣﻦ ﯾﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪﺳﺮه د ﺑﭽﯿﺎ
ﻧﻮ ﻏﻮاړې چې ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړۍ.د ټﯾﻠﯿﻔﻮن ﺷﻤﯿﺮه ﺑﻪ ورﮐﻮۍ.ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت کې ﻟﻪ ﺗﺎسې ﻧﻪ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ اخ
ﻟﻲ.
ﺗﺎسې ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ اﺳﻨﺎد ورﺗﻪ ښﮐﺎره کړۍ ) د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﯾﺎ ﺗﺬﮐﺮه ( او ﻧﻮر داسې اﺳﻨﺎد
ﻟﮑﻪ) د زیږﯾﺪنې ﺳﻨﺪ او د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ دزیږﯾﺪنې اﺳﻨﺎد( ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺎسې ﺳﺮه دا اﺳﻨﺎد ﻧﻪ وی ﻧﻮ ﻧﻮر ه
ر ډول ﺳﻨﺪ چې ﺗﺎسې ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﯿﮋﻧﺪل ﮐﯽږۍ  ،ﻫﻐﻪ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ وړاﻧﺪېکړۍ .دا اﺳﻨﺎد ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ک

ې ﻓﻮﺗﻮ ﮐﺎﭘﯽ ﮐﯽږي .ﺳﻔﺎرت ﺳﺘﺎسې اراده ﻟﯿﮏ چې ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړۍ  ،ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ک
ې ﻣﻮﺟﻮدکډواﻟﻮ ﭼﺎرو ادارې ﺗﻪ ﻟﯽږدوی .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره ﺗﺎسې ﺳﺮه ﻣﺮه ﮐﻪ ﯾﻬﻦې ا
نټروﯾﻮ ﮐﻮی ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐﻮی او ﺳﻔﺎرت
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻎې ﺷﻤﯿﺮې زنګ دروﻫﯽ ﮐﻮﻣﻪ چې ﺗﺎسې د ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮری ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ورکړی وی.ﺗﺎس
ې ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت کې ﺑﯿﺮﺗﻪ ﺳﻔﺎرت ﺗﻬﻮرشۍ چې ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺎسې ﺳﺮه ﻣﺮه ﮐﻪ وکړی .ده ﻣﺮه کې
زﻣﯿﻨﻪ د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره او ﺳﻔﺎرت ﺑﺮاﺑﺮوي او ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺿﺮورت وي ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻬﺘﺮﺟﻤﺎن ﻫﻢ را
ﻏﻮاړي.
د دې ﻗﻀﯽې لګښت ﺷﺘﻪ ؟
ﻧﻪ ،دا ﻗﻀﯿﻪ وړﯾﺎ ده .
ﺳﻔﺎرت ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ چې ﺳﺘﺎسې اراده ﻟﯿﮏ رد کړي ؟
ﻧﻪ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺎسې دا ﻓﻮرﻣﻪ ډﮐﻪ کړی او ﻻﺳﻠﯿﮏ ﻣﻮ ﭘﺮې کړۍ وي.

 .۵څه وﺧﺖ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻢ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وکړم؟
ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ ﺗﺎسې ﺗﻪ د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو د ادارې د اﺟﺎزې ﭘﻪ اړه اﻃﻼع درﮐﻮی چې ﺗﺎسې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ
ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻻۍ شۍ او ﮐﻪ ﻧﻪ .داسېﮐﯿﺪﻻۍ ﺷﯽ چې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎسې ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ اﺟﺎزه درکړي ،مګر
ﺗﺎسې ﺳﺮه ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﯽڅ اﺳﻨﺎد ﻧﻪ وی) ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻪ د راتګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺿﺮوری دۍ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺎسې د وﯾﺰې ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺶ
ې ﮐﻮﻻۍ ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺰه واﺧﻞۍ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪ
وﻟﺮۍ .ﭘﻪ داسې ﺣﺎل کې چې ﺗﺎسې ﭘﺎﺳﭙﻮرت وﻧﻠﺮۍ ﻧﻮ ﺳﻔﺎرت ﺗﺎسې دﭘﺎره ﯾﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻨﺪ ﺻﺎ
دروی  .ﮐﻠﻪ چې دا ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﺷﯽ ﻧﻮﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ  ١۵ورځو کې دﻧﻨﻪ د ﺳﻔﺎرت څﺧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﯽ  .دا ﺳﻨﺪ ﺗﺮ
٣٠
ورځو ﭘﻮرې د اﻋﺘﺒﺎر وړ وی او ﺗﺎسې ﺗﻪ د زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوی چې ﯾﻮ ځﻟﻮرﺑﺎﻧﺪې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ داﺧﻞ ش
ۍ  ،د ډﯾﺮ ځل تګ-راتګ دﭘﺎره ﺗﺮې ګټه ﻧﺸﯽ اﺧﯿﺴﺖۍ.

۶
/ﮐﻮم ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ چې ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯽ ﺳﻔﺎرت کې وړاﻧﺪې کړۍ وو د ﻫﻎې ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ ﻣﺎ د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
د تګ اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ کړه .ﮐﻠﻪ چې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ورﺳﯽږم ،څه ﺑﺎﯾﺪ وکړم؟
ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ وواﯾﺎﺳﺖ چې ﻣﻮږ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړو.ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎسې پ ٢۴
ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ کې دﻧﻨﻪ د کډواﻟﻮ ﭼﺎروادارې ﺗﻪ وﺳﭙﺎري.د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو ادارې ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﯽ چې
ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړم .ﻟﻪ دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره ﺳﺘﺎسې ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ
څیړي.دا چې د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﺎسې ﺗﻪ د دﺧﻮل اﺟﺎزه درکړه ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻪ ده چې ﭘﻪ ﻣﺠﺎرس
ﺗﺎن کې ﺑﻪ ﺗﺎسې ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړۍ.دﭘﺮوسېﭘﻪ اﺧﺮ کې  ،ﮐﻠﻪ چې ﺗﺎسې ﻧﻪ انټروﯾﻮ واﺧﻠﯽ ن
و اداره ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻞې ﭘﺮﯾﮏړې ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ .ﮐﯿﺪاۍ ﺷﻲ چې ﺗﺎسې د ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﻪ ﺗﻮګه داﯾﻤﯽ
ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړۍ او د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره ﮐﻮﻻۍ ﺷﯽ چې ﺗﺎسې رد کړي .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺎ
سې د ادارې ﭘﺮﯾﮏړې ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ،ﮐﻮﻻۍ شې چې ﻣﺤﮑﻢې ﺗﻪ ﻋﺮﯾﻀﻪ وکړۍ .ﭘﻪ دې ﭘﺮ
وسې کې ﺗﺎسې ﺑﺎﯾﺪ د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو ادارې ﺳﺮه ﻫﻤﮑﺎري وکړۍ.
٧
ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ د ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺎسې ﺗﻪ اﺟﺎزه درکړل ﺷﻮه چې ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻪﺳﻔﺮ وکړۍ او د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو ادارې ﺗﻪ
ﻣﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ ﻫﻢ وړاﻧﺪې کړ .دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ څه ﮐﯽږي ؟
ﮐﻠﻪ چې ﺗﺎسې د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ څﺧﻪ ﭘﻨﺎه وﻏﻮښﺗﻠﻪ او ﻫﻐﻮۍ ﺗﺎسې د
کډواﻟﻮ ﭼﺎرو ادارې ﺗﻪ وﺳﭙﺎرلۍ  ،ﻧﻮﮐﯿﺪﻻۍ ﺷﻲ چې ﺗﺎسې ﺗﺮ ۴
اووﻧﯿﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﻤﭗ کې وﺳﺎﺗﻲ .دا ﻫﺴﺘﻮګنځای ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮګه ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻮﻧﮑﻮ
ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮﺷﻮۍ وي  ،او ﺗﺎﺳﯽ ﻧﺶۍ ﮐﻮﻻۍ چې ﭘﻪ دې ۴
اووﻧﯿﻮ کې ﻟﻪ دې ﮐﻤﭗ څﺧﻪ دﺑﺎﻧﺪې وﻻړ شۍ.ﮐﻠﻪ چې ﺗﺎسې ﭘﻪ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن کې ﭘﻨﺎه وﻏﻮښﺗﻠﻪ
ﻧﻮ د کډواﻟﻮ ﭼﺎرو اداره ﺑﻪ د ﻋﺎمې ﭘﺮوسې ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺘﺎسې ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ وڅیړي.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ :
۵.٢٨) ٢٣٣/٢٠٢٠
( ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن  :د ژوﻧﺪ او ﺟﺎﯾﺪاد د اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره د ﺧﻄﺮ ګرځﯾﺪﻟﻮ او د ﻣﻠﮑﯽ وګړو د وﺑﺎ څﺧﻪ د م
ﺧﻨﯿﻮي  ،د وﺑﺎ ﻧﻬﺮوﺳﺘﻪ د ﻣﺮاﻣﻦځﺗﻪ ﺷﻮې ﻧﺘﯿﺠﻮ ﻧﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن د وګړو د روﻏﺘﯿﺎ او د
ژوﻧﺪ ﺳﺎﺗﻦې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺑﯽړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ کې د کډواﻟﻮ ﭼﺎروﻗﻮاﻧﯿﻦ

۵.٢۶) ١۵/٢٠٢٠
( ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن  :د ژوﻧﺪ او ﺟﺎﯾﺪاد د اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره د ﺧﻄﺮ ګرځﯾﺪﻟﻮ او د ﻣﻠﮑﯽ وګړو د وﺑﺎ څﺧﻪ د ﻣﺦ
ﻧﯿﻮي  ،د وﺑﺎ ﻧﻬﻮروﺳﺘﻪ د ﻣﺮاﻣﻦځﺗﻪ ﺷﻮې ﻧﺘﯿﺠﻮ ﻧﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن د وګړو د روﻏﺘﯿﺎ او د
ژوﻧﺪ ﺳﺎﺗﻦې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺑﯽړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ کې د کډواﻟﻮ ﭼﺎروﻗﻮاﻧﯿﻦ  (۵.٢۶)٢٣٣/٢٠٢٠ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن
 (۶.١٧)١۶/٢٠٢٠د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﻓﺮﻣﺎن :د ﭘﻨﺎه دﭘﺎره د ﻏﻮښﺗﻨﺎﯾﮏ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎن
د ٢٠٢٠م ﻗﺎل ۵٨م ﻗﺎﻧﻮن  ،د ﺑﯽړﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ د ﺧﺘﻤﯿﺪﻟﻮ او وﺑﺎ ﺗﻪ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن
٢٠٠٧م ﮐﺎل د ﭘﻨﺎه ﻏﻮﺗﻠﻮ ۵٨م ﻗﺎﻧﻮن
 (٩.٩)٣٠١/٢٠٠٧ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن چې ﭘﻪ اﺳﺎس یې د ٢٠٠٧م ﮐﺎل ۵٨م ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻘﯽږی
 ۴٠/٢٠٢٠م ) (٣.١١د ﺑﯽړﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ د اﻋﻼن ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺻﺎدر ﺷﻮۍ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن

