
پورې[۲۰۰۲جوالئي، ۲۲]  

کتاب او سندونو مقرراتو پر ضد محاسبېرشوت،   

اېکټ رشوتخورۍ یا بډې اخیستنې بهرنې  د  

( چاپ پورې۵۹۹۱، ۵۰)نومبر ۶۳۳-۵۰۱اوسمهال څخه ترې ل.  

 متحده آیا لتونو کوډ

او سوداګرۍ تجارت. ۵۱عنوان   

)ایکسچینج(تغیرات )سیکیوریټي(یا اوراق مالیه ضمانت -- ب۲فصل   

.مهالني او نور راپورونهایم۸۱  

؛ متنصادرونکي له خوا راپورونه ضمانتد )الف(  

 کیدای شي چېسیکوریټي هر یو صادرونکی، هغه ټول قوانین او مقرراتو سره سم کوم چې د برخي الندې  ۱۸۷دغه عنوان 

باید  کړي، به ترجیحاو صحیح  یې مناسبمناسب خوندیتوب او امنیت کې عادالنه معامله لپاره پانګه اچوونکو کمیسون

ي.جمع کړ کمېسون سره  

په مناسب  ( دغه شان معلومات او سندونه)او نقلونه( چې کمېسون باید دغه شان اوسمهال معلومات او الزمي سندونه۷)

دا چې  برخې سره سم، یوازې ۱۸۷غوښتنلیک یا جمع شوی تحریري بیان شامل وي یا د دغه عنوان پکې  توګه وساتي چې

جمع کولو ته ضرورت ، څخه مخکې اجرا شوی وي ۷۶۹۱، ۷ئي چې د جوال هیڅ مادي قراردادکمیسیون کیدای شي چې 

 ونه لري.

خوا  )او نقلونه(، تایید شي که چېرې د آزادعامه محاسبان کمیسیون قانون او مقرراتولهنۍ راپورونهډول کل دغه (۱)

کیدای شي چې کمیسیون ترجیح ورکړي. ته او نقلونه(او داسې درې میاشتنۍ راپورونه ) ضروري وي  

، داسې اصلي معلومات هم هر یوصادرونکیکومه یوه سیکیوریټي چې ملي سیکیوریټي ایکسچینج کې رجستر وي دهغه 

ي.جمع کوباید ایکسچینج سره به  او راپورونو مثنا)نقل(  اسناد  

هدایاتکتاب(، اسناد او داخلي محاسبې؛ ېحسابمفورمه)بڼه(؛ کتابونه))ب( د راپور   

برخه سره سم او هر یو صادرونکي چاته چې  ۱۸۷(هر صادرونکی چې رجستر شوي تضمین درجې چې ددغې عنوان ۱)

)ډي( برخې سره سم راپور جمع کولو ضرورت شته.۱۸۷دغه عنوان   

ح او منصفانه توګه باندې د چې په مناسب تفصیل، صحی ې، کوماو وساتئ )الف( اندراج، اسناد او محاسبې جوړې کړئ

ښکاره کوي. ترتیبداریي او صادرونکو معامالت   

چې هغه مناسب ضمانت ورکړي. کړئ او وساتئ جوړ محاسبې کتنرولولو لپاره یو سسټم )ب( دداخلي  

اجرا کېږي.د عمومي ادارې مطابقت سره سم یا مخصوص اجازه سره سم معامالت (۷)  



چمتووالي اجازه حسابانووي محاسبې اصولو سره سم د مالي ( د عمومي منل ش۷ږي)یثبت ضرورت سره سممعامالت  (۷۷)

.( دارایي لپاره مسؤلیت ساتل۷۷نور معیارونه چې داسې مالي حساباتو سره منطبق وي، او )یا ورکول   

ته الس رسي اجازت شته؛ او دارایي( یوازې د مدیر عمومي یا ځانګړي واکمنتیا سره سم  iii) 

وپیر په هکله مناسب ګام ږي او تبمقایسه اوسنۍ پانګو سره ک لیتسره سم پانګو لپاره ثبت شوي مسؤ )اثنا(ومناسب دم (۴)

ږي.یاخیستل ک  

هغه کس چې دفدرالي ادارو یا اژانس رئیس همکارۍ سره کار کوي دغه الندینۍ  التونو ملي امنیت په هکله( د متحده آی۳)

نه  چې فدرالي ادارې یا اژانس رئیس سره همکاري کوي هغه چا (الندې هیڅ فرض او مسؤلیت به پرې۱فقره برخې)

انګړي، تحریري ځد فدرالي ادارې یا اژانس رئیس که فدرالي ادارې یا اژانس رئیس سره دغه همکارۍ عمل  تطبیقېږي

فقره الندې هره الرښوونه دغه چې دغو هدایت صادرولو لپاره ولسمشرۍ اجازه وي، سره سم ترسره شوي وي. دغه  هدایت

ځانګړي حقایق او حاالت بیانوي کومو لپاره دغه فقرې بیانونه شروع کېدونکي وي. دغه رقم هره الرښوونه پرته له دی 

د وي باید د صادرولو نیټه یو کال پس سر ته ورسېږي.چې په تحریري توګه ددې تجدید موجو  

صادروي، دغو ټولو فدرالي ادارې یا اژانس رئیس کوم چې دغې فقرې الندې الرښوونې  ېیوې د متحده آیالتونو هر )ب(

کومې چې  ندې باید د ټولو چارو خالصې جایزهالرښوونو یوه بشپړه دوسیه باید وساتي او هر کال د اکتوبر لومړنۍ ورځې با

دولسي جرګې استخباراتو موقتي ټاکلي کمېټه او د سېنټ  ،ې تېر کال یو څه وخت تطبیق شوي وېالرښوونې الند دغې

   .لېږي یې ته ستخباراتو ټاکلي کمېټها

( کې ۵( اړتیاو سره سم ناکامیدو پر وخت باید هیڅ مجرمانه مسؤلیت تحمیل ونه شي پرته له دې چې فقره)۱(فقرې)۴)

شوي دي. وړاندې  

( هیڅوک به قصداً په غال یا قصداً داخلي محاسبې کنترول سستم عملي کولو کې ناکامې یا قصداً حساب کتاب، ریکارد یا ۵)

( فقره کې بیان شوې ده باید جعلي جوړ نه کړي.۱اکاونټ چې )  

سره سم درجه بند دی او هر یو صادرونکي چا ته چې د عنوان  ۱۸۷دلته هر یو صادرونکی چې چا سره دغه عنوان ( ۹)

یا لږ  ۵۷)ډي( سره سم د رپورټ جمع کولو ضرورت ده، هغه د کورنیو او بهرنیو تجارت ځای سره سم په سلو کې  ۱۸۷

صادرونکی په ښه باور سره په  ې اثر استعمالولو لپارهدی ته ضرورت لري چمقررات یوازې  (۱)فقره رایو اختیار لري. 

مخ ځي، تر هغه حده پورې کوم چې هغه لپاره مناسب وي، د کورنیو او بهرنیو تجارتځای لپاره پرېښودلو علت او داخلي 

او  متناسب مالکانه حقوق او قوانینځایي او بهرني شرکت محاسبې کنترول موافق وساتي. دغه حاالتو کې د صادرونکي 

هغه  موقعیت لري.چېرې چې دغه شرکت سمبالوي عوامل شامل دي چې هغه دغه هیواد کې د تجارت فعالیتونه 

( اړتیاو سره سم ګڼل کېږي. ۱لو لپاره نیکې هیلو هڅې څرګندوي به باید دغه فقره)آغیز استعمالوداسې صادرونکی چې   

داسې حد پورې تفصیل او د مناسب تفصیل،، معنا ٫٫مناسب ضمانتونه،، او ٫٫(موخه لپاره، اصطالحً ۱ددې برخې  فقره)(۱)

 ضمانت درجه ده چې هغه به مدبر)عاقل( چارواکي خپلو چارو اجرا کولو کې ډاډمن کړي.

***  

[.ای برخه ۹۳او تغیرات  ضمانت ۱۳۹۱]د ۱-ډي ډي۸۷  

  ممنوع نمرینونه)عمل(بهرنې سوادګرۍ  ي له خواد صادرونک

( تحریم)الف  



)ډي( برخې الندې د ۱۸۷درجې لري یا دغه عنوان سیکوریټي سره سم  ۱۸۷دابه هر یو صادرونکي څوک چې دغه عنوان 

داسې یو افسر، مدیر، کارکوونکی یا استازی لپاره غیر  ضرورت وي یا صادرونکي یا سټاک لرونکي تهراپور جمع کولو

یا تجارت نورو سیلو استعمال وکړي ډاک د چې هغه د صادرونکي ته کارکولو پروخت رشوت ورکولو په توګه قانوني وي.

بل ارزښتناک  تحفې ورکولو وعده یاد پیسو، د پیسو وعده یا پیسو اجازه یا تحفه،   ناوړه وسیلې په توګه یا سوداګرۍ تر منځ 

.ورکولو لپاره الس اوږدول شي ورکولو اجازه  

—لپاره رجي چارواکي موخویوخا (۷)  

( د دغه بهرنې ۷۷باندې آغیز غورځونه، )چارواکي د هغه رسمي ظرفیت الندې دیو عمل یا فیصله کولو د بهرني (۷)الف()

ګټه اخیستنه.( یا ناوړه ۷۷۷چارواکی خپلې قانوني دندې څخه سرغړونې ته اړباسل،)  

یو  یا وسیلو )ب( دغه بهرني چارواکي غولونه چې خپل آغیز بهرني دولت یا وسیلو باندې استعمال کړي چې د دغې دولت

وغورځوي، یا اثر کوم عمل یا فیصلې باندې آغیز  

کول؛ددې لپاره چې دغه صادرونکي سره  یا لپاره د کاروبار کولو یا ساتلو، کاروبار مخ ته کولو کې مرسته   

--ا بهرني سیاسي څوکۍ لپاره کاندید موخې لپاره( د یو بهرني سیاسي ګوند یا چارواکي ی۱)  

( د سیاسي ګوند، چارواکي یا کاندید د هغه رسمي ظرفیت الندې دیو عمل یا فیصله کولوباندې آغیز غورځول، ۷)الف()

( یا څه ناوړې ۷۷۷دې څخه سرغړونه وکړي ،)( د دغه سیاسي ګوند، چارواکي یا کاندید غولول چې خپلې قانوني دن۷۷)

 ګټې اخیستنه.

)ب( دغه سیاسي ګوند، چارواکي یا کاندید غولونه چې خپل آغیز بهرني دولت یا وسیلو باندې استعمال کړي چې د دغې 

 دولت یا وسیلو یو کوم عمل یا فیصلې باندې آغیز یا اثر وغورځوي،

د کاروبار کولو یا ساتلو، کاروبار مخ ته کولو کې مرسته کول؛ ددې لپاره چې دغه صادرونکي سره  یا لپاره  

داسې پیسې یا ارزښتناک شي ست، ورکړه، وعده، بالواسطه یا بل واسطه یو ( یو کس چې په دی پوه وي چې ټول یا ۳)

--بهرني چارواکي، بهرنی سیاسي ګوند یا چارواکي یا بهرني سیاسي څوکۍ لپاره کاندید ته کېږي، موخه لپاره  

( د سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکي یا کاندید د هغه رسمي ظرفیت الندې دیو عمل یا فیصله ۷)الف()

( د دغه د سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکي یا کاندید غولول چې خپلې قانوني ۷۷کولوباندې آغیز غورځول، )

اخیستنه.( یا څه ناوړې ګټې ۷۷۷دندې څخه سرغړونه وکړي ،)  

سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکي یا کاندید غولونه چې خپل آغیز بهرني دولت یا وسیلو باندې استعمال دغه )ب( 

 کړي چې د دغې دولت یا وسیلو یو کوم عمل یا فیصلې باندې آغیز یا اثر وغورځوي،

کې مرسته کول؛ ، کاروبار مخ ته وړلوولو یا ساتلویا لپاره د کاروبار ک هددې لپاره چې دغه صادرونکي سر  

استثنا لپاره د دولت معموالً ګام )ب(  

ته د دولت معموالً د )الف( او )جي( برخې هیڅ آسانتیا یا تادیه)پېسوورکړه( سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکو 

شي. اجراکونکي چارې  ګړندۍ کولویا د دولت چارو سرته رسولوخوندیتوب لپاره تطبیق نه  

 



 )سي( مثبت دفاع

--دغه برخې الندنۍ برخې )ای( او )جي( سره سم الندني ګامونه به مثبته دفاع وي  

ولو وعده چې هغه د هیواد بهرني چارواکو، سیاسي ګوند، ګوند د پېسو ورکړه، تحفې، ست، د ارزښتناک شي ورک (۷)

قانوني وه.له مخې چارواکو یا کاندید د تحریري قوانین اومقرراتو  

مناسب وو او لګښت لکه د سفر او د اوسیدوځاي لګښت د بهرني  ولد پېسو ورکړه، تحفه، ست، د ارزښتناک شي ورک(۱)

—له خوا او په مستقیم توګه چارواکو، سیاسي ګوند، ګوند چارواکو یا کاندید  

پرمختګ، الریون، یا د تولیداتو او خدمتونوتشریح؛ یا  )الف(  

هغې اجراکونهسره د قرارداد کونه او دا اژانس )ب( بهرني دولت ی  

د لوی څارنوال له خوا الرښوونه )ډي(  

سون، سوداګرۍ منشي، د متحده آیاالتو ییو کال وروسته لوی څارنوال د کم ۷۶۸۸اګست، ۱۳وروسته نه په پرتله د 

خبرتیا او  عامه او د انې منشي سره سال مشورې وروستهسوداګرۍ استازي، د متحده آیاالتو بهرنیو چارو منشي او د خز

نظر اخیستلو وروسته باید دا تصمیم ونیول شي چې تر کوم حد موافقې سره  خلکو کړنالرو په ذریعې د ټولو عالقه لرونکو

مرسته وشي، دغو  دغه برخه کې به ښه والی راوستل شي یا د سوداګرۍ ټولنه سره به احکامو سره سم تصریح کولو کې

--مناسب اندازې پورې، موضوعالزم او  تصمیم پر بنسټ او  

د ځانګړي ډول اداره کونې تشریح کوي، د صادراتو پلورلو تدبیرونو سره او سوداګرۍ تړونو سر عادي ډول  (الرښوونې۷)

تړاوچې موخه یې د عدلي څانګې اوسنۍ تګالرې پلي کول ده. د لوی څارنوال تصمیمو راپورونه به دغه برخې مقرراتو 

 سره سم وي.

دغې  یې و لپارهاحتیاتي کړنالرې کومې چې صادرونکی کوالی شي چې د عدلي څانګې اوسنۍ تګالره پلي کول ( عمومي۱)

.په خپلې خوښې استعمال کړي برخې احکامو سره سم  

باب وړوکي دوهم باب مقرراتو سره سم لپاره الرښوونې او کړنالرې  ۵عنوان  ۵د  راجع په وړاندې سزا لوی څارنوال باید

مقرراتو تر الس الندې وي. باب ۱ دې عنواند باید او دغه الرښوونې او کړنالرې صادرې کړي  

د لوي څارنوال نظرونه اي()  
(1.) 

سره مشوره کولو نه وروستــــــه او د ټولو عالقه  ژانسونولوي څارنوال، د آمریکا متحده د ایاالتو مناسب څانګې او ا

لرولنکو خلکو نظریې تر السه کولو نه پس د عمومي خبرتیا ورکولو په ذریعـه او د نظرو کړنالرې، بـــــــه یوه کړنالره 

و چلند د ایجادوي د کورنیو اندېښنو او اضطرابونو د خاصو غوښتنـــو ځوابونو برابرولو دپاره چې د هغوی کړه وړه ا

اوسنیو عدلیي وزارتو د تګالرو اجرا کولو هدفونو مطابقت لرلو سره او ددې برخه پخواني اړه لرونکی شرطونو سره تړاو 

ورځو په موده کښې دداسې ډول غوښتنو تر السه کولو نه پس، به دې غوښتنــو ته یوه نظریه په  ۳۷لري.  لوي څارنوال، د 

مکنه کړي.  دغه نظریه باید دا بیان وکړي که آیا او یا که نه بعضي راتلونکی او مځواب ورکول کښې وړاندې او صادر 

دائ شي، د عدلیی وزارتو اوسنیو د اجرا کولو تګالرو هدفونو لپاره، ددې برخه پخوانیو له یمشخص شوی چلند او کړه وړه ک

کوالئ شي که نور مشخص شوی جمع  .  اضافي غوښتنې د نظریې لپاره له لوي څارنوال سرهسرغړونه کويڅخه  شرطونو

د راتلونکی او ممکنه کړه وړه چې له چوکاټ څخه توپیر لري په پخوانی غوښتنې کښې نه دی څرګنډ شوی.  په هر ډول 

دونکی فرضیه به وي چې دغه کړه وړه، چې د ید کږي، یوه ریرخو اړوندو شرطونو الندې راوړل کاقدام کښې چې ددې ب

کړه چې داسې ډول کړه وړه  هنظریه صادر او د کوم لپاره لوي څارنوال یوه غوښتنه کښې مشخص ده کورنیو اندېښنو په یوه



د عدلیی وزارتو اوسنیو اجرا کولو تګالرو سره مطابقت لري، ددې برخو پخوانیو شرطونو سره مطابقت لري.  داسې ډول 

ددې پاراګراف هدف تر نظر الندې نیولو دپاره،  فرضیه، د سندونو موجودیت ډېروالی له امله ردوالئ شــــي.  دا فرضیه

آیا لوي څارنوال ته ورکړل شوې  ،محدود نـــــه ، په شمول خو له دې سره په وزن کړي عوامل ټول اړوند باید یوه محکمه

ه ادارله خوا رارسیدل شوي یو وضاحت شوي غوښتنلیک  لوي څارنوال د  آیا هغه ه نهمعلومات صحیح او بشپړ ؤ او کـــ

 ۵، او د عنوان ۵لوي څارنوال به ددې پاراګراف ضروري تګالره د الندي فصل اا، د فصل . او که نــــهکښې وه کولو دایره 

موي. ایطوالندې شر ۱فصل دغه عنوان  دبه یاید شرطونو پر بنسټ برقرار کړي او هغه تګالره   

(2.) 

( الندې جوړه شوي کړنالره هر یو صادرونکي غوښتنلیک سره تړاو لرونکی هر یو سند یا نور مواد کوم چې ۷پیراګراف )

 ۵د عدلي څانګې یا د متحده آیاالتو یوې څانګې یا اژانس ته ورکړل کیږي، له خوا موصول کیږي یا تیاریږي، به باید عنوان 

کولو بغیر چې آیا ته نه ښکاره کیږي پرته د صادرونکي خوښې سره. ددې پرواه برخې الندې استثنا وي او باید عامه  ۵۵۱د

دد لوی څارنوال یو داسې غوښتاتلیک ځواب ورکوي یا صادرونکی ځواب نه مخکې غوښتاتلیک بیرته اخلي او کنه.   

(3.) 

کوالئ شي چې خپله غوښتنه ، ړی دهڅخه غوښتنه ک له لوي څارنوالیې  .( الندې۷چې تر پاراګراف )یو صادرونکی هر 

نه غوښتاخیستل شوي رته یبصادر کړي.  هر ډول  خپل نظر ته ې غوښتنــــچې لوي څارنوال مخکې له دې نه  یرته واخليب

م.  آغیز ونه لريقوت او باید هیڅ    

(4.) 

اوسنیو  څانګېعدلیی لوي څارنوال، تر ټولو نه زېات اندازی پوري په کوم کښې هغه وکوالئ شي عمل وکړي، بــــــه د 

اجرا کولو تګالره چې له پخوانیو شرطونو سره په دې برخه کښې تړاو لري، احتمالي صادرکوونکو او وړو کاروبارونو 

لپاره چې نه شي کوالئ ځانګړۍ مشوره په دې شرطونو باندې تر السه کړي، هغوی ته په سم وخت الرښوونه برابره کړي. 

.( الندې راځي او کوم چې ددې ۷ږي چې تر پاراګراف )یک ې ډولو غوښتنو ته محدودولداسې ډول الرښوونـــه به داس 

لو سره تړاو برخو مخکینیو شرطونو د عدلیی وزارتو اوسنیو اجرا کولو تــــګالرو د راتلونکو ځانګړۍ کړه وړه مطابقت کو

ددې برخو تر شرطونو الندې راځي.نو چې وتیلوحاتو او احتمالـــي مسیلري او د مطابقتو مسولیتونو عمومي توض  

تعریفات)ایف(   

 دغې برخې موخه لپاره:

دعامه نړیوال  ر یا کارکوونکی،بهرني چارواکي،،معنا د بهرني دولت یا څانګې، اژانس یا وسیلو یو افس٫٫( اصطالح ۱)

کار ره د چارواکي په توګه سازمان، یا یو کس چې د یو دولت، څانګې، اژانس یا وسیلې، یا داسې عامه نړیوال سازمان لپا

 کوي.

عامه نړیوال سازمان،، معنا ٫٫)ب( د وړوکي برخې)الف( فقرې موخه،اصطالح،   

یو.  ۲۲برخې سره سم ټاکل شوی دی ) ۱( یو سازمان چې د ولسمشر امر له خوا د نړیوال سازمان معافعتونو اېکټ ۱)

(؛یا۲۲۲ایس.سي. ایس   

دغې برخې موخه لپاره قانوني حکم لري، داسې مر په  له خوا ټاکل شوي دي( نورنړیوال سازمان چې د ولسمشر ۱۱)

 فدرال رجستر کې د چاپ ورځې سره سم نافذ کېږي.

--()الف( یو پوه کس د حاالتو یا نتیجو ترسره کولو باندې پوهېږي که۲)  

ا کولو کې بوختېږي، چې داسې حالت موجود دي، یا داسې نتیجې شتون دغه کس پوه ده چې هغه یو داسې عمل اجر (۱)

 والی یقیني دی. 

( دغه کس ټینګ باور لري چې داسې حالت موجود دي یا داسې نتیجې شتون والی یقیني دی.۱۱)  



اسې )ب( کله چې یو جرم لپاره د یو مخصوص حاالت موجودیت علم ضروري وي، داسې علم وجود اخلي که یو کس د

االتو موجودیت ډېر زیات یقین ساتې، تر څو چې دغه کس په رښتیا یقین لري چې داسې حاالت موجودیت ته لري.ح  

عادي دولتي عمل یا ګام،، معنا ورکوي یوازې یو ګام چې هغه د بهرنې چارواکې له خوا په عادي ٫٫()الف( اصطالح۳)

 توګه او معموالً تر سره شوی دی.

کې تجارت لپاره په شرایطو ( اجازه نامه، الینسس او نور رسمي اسناد تر السه کوي چې هغه یو کس د بهرنې هیواد ۱)

 برابر جوړوي.

د دلتي کاغذونو یا اسنادو تحلیلونه، لکه د وېزې او کار امرونه (۱۱)  

رارداد اجراکولو سره تړلی د معاینات ( د پولیس له خوا ساتنې انتظام، د پوسته)ډاک( او اوچتول او لېږل، یا د ق۱۱۱)

سره تړلې معاینات.مهالوېش، یا په ټول هیواد کې د توکو رسولو   

( د ټېلیفون خدمت، برښنا)برق(، اوبو، مالونو بارول او کوزول، خوسا کېدولو څخه د تولیداتو ساتنه یا د تجارتي مال ۲)

 ورورستوالي څخه ساتنه یا

ملد یو شان خاصیت کړنې یا ع (۵)  

د نوي په څه شرایطو، عادي دولتي ګام،، کې د بهرني چارواکي له خواهیڅ فیصله شامله نه ده آیا یا ٫٫)ب( اصطالح 

لپاره یا مخصوص ګوند سره سوداګرۍ ته دوام ورکولو لپاره یا د پرېکړې یا فیصلې کولو په بهیر کې د بهرني  سوداګرۍ

 چارواکي دې ته وهڅوي چې د پرېکړې جایزه نوي سوداګرۍ یا مخصوص ګوند سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي.

)جي( د قانوني واک اختیار   

، مالکیت یا د متحده آیاالتو وفاقیت یا مهآیاالتو منظم قوانین الندې یا دولت، سی دا باید هر یو صادرونکي لپاره د متحده( ۱)

په توګه درجې لري یا دغه  سره سم تضمیناتو ثبت ۱۲رخې عنوان او دغه ب ر قانوني ويسیاسي فرعي فرقې الندې غی

 د صادرونکي ، کارکوونکی یامدیربرخې الندې د راپور جمع کولو ضرورت لري یا متحده آیاالتو یو افسر،  ۱۵عنوان 

صادرونکي په توګه دنده ترسره کوي چې متحده آیاالتو بهر د پیسوورکړې، د پیسو  د یا سټاک لرونکي په توګه استازی

وعده یا پیسو اجازه یا تحفه، تحفې ورکولو وعده یا بل ارزښتناک شي ورکولو اجازه ورکول د یو کس یا وجود ته 

فسر، مدیر، کارکوونکی صادرونکي او یا هم داسې یو ا( په دی برخه کې دموخوعرض تړلی وي چې آیا ۳(او)۲()۱فقرو)

یا استازی یا سټاک لرونکی د ډاک یا تجارت نورو سیلو استعمال یا د سوداګرۍ تر منځ  ناوړه وسیلې په توګه  د پیسو، د 

 پیسو وعده یا پیسو اجازه یا تحفه، تحفې ورکولو وعده یا بل ارزښتناک شي ورکولو اجازه استعمالوي.

(2.) 

، د متحده ایاالتـــو یو  کس د متحده ایاالتـــو یوه تبعه معنا شوې دي کارولې برخه کښې په هم هغه ډول چې په دغه الند

ډول  او یا هــــر ی دی(کښې تعریف شو ۷۷۷چې د مهاجرت او ملیت د قانون الیحــــــــه په برخه څرنګه ورکوي )

ال، د کاروبارو باور، جال او نامتحد سازمان، یا ونډې یا م-موسســــه، ګډون یا د کاري همکاري، ټولنـــــــــه، د کمپنۍ ګډ

انحصاري مالکیت چې د خپل کاروبارو سوچـــه سیمـــه د آمریکا په متحده ایاالتو کښې لري، یا چې د متحده د ایاالتو په یو 

.فرعي فرقه یا یوه سیاسي  وفاقیت متحده د ایاالتود  ، یا، ملکیتهواد سیمــــــــیا ددې هوالیت کښې او ی  

بې له شرکت ځایي فرم ))د متحده آیاالتو ښاري یا تجارت(( له خوا ممنوع بهرنۍ  ۲-ډي ډي۸۷

 سوداګرۍ تمرینونه)عمل(
 (الف)



قدغن او ممنوعیت  
 الندې برخه ډي ډي۸۲ ۳۰ ددغه عنوانکوم چې  وي يقانونغیر  یو بې له شرکت کورنې فرمهر صادرکوونکیسوا د   ابهد

بې له شرکت ځایي فرم )یا د متحده آیاالتو ښاري یا تجارت(  صادرونکي یا یو افسر، مدیر، کارکوونکی یا یا کـــــــوي عمل

.چې هغه د  بې له شرکت کورنې له طرفه دنده ترسره کويکوم چې  لپاره غیر قانوني وي یا سټاک هولډر استازی

ت نورو سیلو استعمال وکړي یا سوداګرۍ تر منځ  صادرونکي ته کارکولو پروخت رشوت ورکولو په توګه د ډاک یا تجار

ناوړه وسیلې په توګه  د پیسو، د پیسو وعده یا پیسو اجازه یا تحفه، تحفې ورکولو وعده یا بل ارزښتناک شي ورکولو اجازه 

ړي.ورک  

—لپاره موخو چارواکي یوخارجي( ۱)  

 بهرنې دغه د( ۱۱) غورځونه، آغیز کولوباندې فیصله یا عمل دیو الندې ظرفیت رسمي هغه د چارواکي بهرني د( ۱()الف)

.اخیستنه ګټه ناوړه یا( ۱۱۱)اړباسل، ته سرغړونې څخه دندې قانوني خپلې چارواکی  

 کوم یو وسیلو یا دولت دغې د چې کړي استعمال باندې وسیلو یا دولت بهرني آغیز خپل چې غولونه چارواکي بهرني دغه( ب)

وغورځوي، اثر یا آغیز باندې فیصلې یا عمل  

کول؛ مرسته کې کولو ته مخ کاروبار ساتلو، یا کولو کاروبار د لپاره یا  سره صادرونکي دغه چې لپاره ددې  

--لپاره موخې کاندید لپاره څوکۍ سیاسي بهرني یا چارواکي یا ګوند سیاسي بهرني یو د( ۲)  

( ۱۱) غورځول، آغیز کولوباندې فیصله یا عمل دیو الندې ظرفیت رسمي هغه د کاندید یا چارواکي ګوند، سیاسي د( ۱()الف)

 ګټې ناوړې څه یا( ۱۱۱)، وکړي سرغړونه څخه دندې قانوني خپلې چې غولول کاندید یا چارواکي ګوند، سیاسي دغه د

.اخیستنه  

 دولت دغې د چې کړي استعمال باندې وسیلو یا دولت بهرني آغیز خپل چې غولونه کاندید یا چارواکي ګوند، سیاسي دغه( ب)

وغورځوي، اثر یا آغیز باندې فیصلې یا عمل کوم یو وسیلو یا  

کول؛ مرسته کې کولو ته مخ کاروبار ساتلو، یا کولو کاروبار د لپاره یا  سره صادرونکي دغه چې لپاره ددې  

 بهرني یو واسطه بل یا بالواسطه وعده، ورکړه، ست، شي ارزښتناک یا پیسې داسې یا ټول چې وي پوه دی په چې کس یو( ۳)

--لپاره موخه کېږي، ته کاندید لپاره څوکۍ سیاسي بهرني یا چارواکي یا ګوند سیاسي بهرنی چارواکي،  

 کولوباندې فیصله یا عمل دیو الندې ظرفیت رسمي هغه د کاندید یا چارواکي ګوند چارواکو، بهرني ګوند، سیاسي د( ۱()الف)

 څخه دندې قانوني خپلې چې غولول کاندید یا چارواکي ګوند چارواکو، بهرني ګوند، سیاسي د دغه د( ۱۱) غورځول، آغیز

.اخیستنه ګټې ناوړې څه یا( ۱۱۱)، وکړي سرغړونه  

 استعمال باندې وسیلو یا دولت بهرني آغیز خپل چې غولونه کاندید یا چارواکي ګوند چارواکو، بهرني ګوند، سیاسي دغه( ب)

وغورځوي، اثر یا آغیز باندې فیصلې یا عمل کوم یو وسیلو یا دولت دغې د چې کړي  

کول؛ مرسته کې وړلو ته مخ کاروبار ساتلو، یا کولو کاروبار د لپاره یا سره صادرونکي دغه چې لپاره ددې  

 )ب( د دولت معموالً ګام لپاره استثنا

چارواکو، ګوند چارواکو ته د دولت معموالً ( برخې هیڅ آسانتیا یا تادیه)پېسوورکړه( سیاسي ګوند، بهرني آیيد )الف( او )

 اجراکونکي چارې  ګړندۍ کولویا د دولت چارو سرته رسولوخوندیتوب لپاره تطبیق نه شي.



 )سي( مثبت دفاع

--ي( سره سم الندني ګامونه به مثبته دفاع ويآیدغه برخې الندنۍ برخې )ای( او )  

و وعده چې هغه د هیواد بهرني چارواکو، سیاسي ګوند، ګوند ( د پېسو ورکړه، تحفې، ست، د ارزښتناک شي ورکول۱)

 چارواکو یا کاندید د تحریري قوانین اومقرراتوله مخې قانوني وه.

(د پېسو ورکړه، تحفه، ست، د ارزښتناک شي ورکول مناسب وو او لګښت لکه د سفر او د اوسیدوځاي لګښت د بهرني ۲)

—ندید له خوا او په مستقیم توګهچارواکو، سیاسي ګوند، ګوند چارواکو یا کا  

 )الف( پرمختګ، الریون، یا د تولیداتو او خدمتونوتشریح؛ یا 

 )ب( بهرني دولت یا اژانس سره د قرارداد کونه او دهغې اجراکونه.

(d.) 

 امتناهي بسپنه
(1.) 

دغه برخـــــــه ته  یوې کومې کورنۍ اندېښنې)بې له شرکت کورنی فرم( چې  ښکاره شيلوي څارنوال تـــه دا کله چې 

هغه ددغې برخې  چې داسې عمل کې بوخت دی یا بوختیږي  او یا افسر، مدیر، خدمتکوونکی، استازی، یا ونډي والتطبیقیږي 

 مناسب ولسوالې محکمه کېتوفرعي برخې )ای( یا )آیي( څخه سر غړونه وي. نو لوی څارنوال خپل نظر سره سم د متحده آیاال

تي توقیف امر به بې له څه ونو سره، یودایمي امتناهي امر یا موقد، او مناسب شهادتو یا سن لی شيړمدنې قضیه مخ ته راویوه 

م  ضمانت ورکړل کیږي.  
(2.) 

کښې ددغه برخه اجرا کولو د هر ډول مدني او پوځي نه به غېر پلټنـــو تر سره کولـــو هدف دپاره چې د لوي څارنوال په نظر 

دپاره ضروري او مناسب دی، لوي څارنوال او د هغه ټاکل شوی استازی دواړو د قسم اخیستونکو او نا اخیستونکو د اداره 

کولو قدرت لري، شاهدانو ته محکمی ته د جلب پاڼه ورکولو قدرت لري، د ثبوت او شهادت اخیستلو قدرت لري، او د هر ډول 

او نورو سندونو ښکاره کېدو ضرورت منځ ته راوړلو قدرت لري کوم چې لوي څارنوال اړونده یا داسې ډول کتابونو، پاڼې، 

د شاهدانو ګډون او د مــــدارکو سندونو برابرول کوالئ شي چې د هر ځای څخه په آمریکا .  پلټنــــو دپاره ستر او منلی ګــــڼي

و، ملکیتو، یا هم ګټې کښې ضرورت منځ ته راوړل شي، د هر ټاکل شوی متحده ایاالتو کښې، او یا ددې هېواد په هر سیم

م .  محکمی په ځاي کښې  
(3.) 

د واکمن مقامات، د محکمی امر یا د جلب امرونو پیروی یا مطابقت کولـــو سره سرتمبه انکار یا امتناع د هر کس له خوا نـــه  

ه مرسته غوښتنــــــــه وکړي په دې حال کښې دا محکمې د په صورت کښې، لوي څارنوال کوالئ شي چې د هر محکمی څخ

پلټنه یا آمریکا په متحده ایاالتو کښې پروتــــه ده او دداسې پلټنـــــو قانوني صالحیت لري یا دغه محکمه ده چېرې چې دغه 

په دې صورت .  ويږي، او یا چېرې تر نظر نیول شوی کس اوسېږي یا خپل کاروبار تر سره کیحقوقي اقدامات تر سره ک

چې د ذکر شوې هر ډول محکمی څخه د شاهدانو ګډون کولو او د هغوی نه شاهدي اخیستلو   کښې، لوي څارنوال کوالئ شي

دداسې هر ډول محکمی .   دپاره او د هر ډول کتابونو، پاڼې، او نورو سندونو برابرولو دپاره مرسته غوښتنــــــــه وکړي

ړي چې د داسې ډول کس د لوي څارنوال او د هغه ټاکل شوی استازی په مخامخ کښې ښکاره کېدائ شي چې یو امر صادر ک

که تر نظر الندې نیول شوی کس تـــه امر ورکړل شي، هغه باید لیکل شوی سندونه برابره کړي .  کېدنــــــــه ضروري کوي

ډول امر سره کېدائ شي چې د محکمی له  هر ډول ناپیروي له داسې.  او یا د پلټنه شوی موضوع په هکله شاهدي ورکړي

م.        خوا د پخوا ذکر شوی بې احترامي او سپاکوي په څېر سزا ورکړل شي  
ټول بهیرونه او پروسسونه دداسې په هر ډول قضیـــه کښې کېدائ شي چې د سیمه ئیزو په قضایي کښې خدمت وکړي چېرې 

لوي څارنوال کېدائ شي چې داسې قاعدې چې له مدني او د .  کېږيچې تر نظر الندې نیول شوی کس اوسېږي او یا پیدا 

پوځي نه به غېر پلټنې سره اړه لري، تر هغه حده پوري چې ضروري یا مناسب وي، ددغه برخــــه الندې برخې په عمل 

.کښې پلی وکړي  



 

)اي( د لوی څارنوال له خوا الرښوونه   

وروسته لوی څارنوال د کمېسون، سوداګرۍ منشي، د متحده آیاالتو  شپږ میاشتې۱۸۲۲اګست، ۲۳وروسته نه په پرتله د 

سوداګرۍ استازي، د متحده آیاالتو بهرنیو چارو منشي او د خزانې منشي سره سال مشورې وروسته او د عامه خبرتیا او 

کوم حد موافقې سره کړنالرو په ذریعې د ټولو عالقه لرونکو خلکو نظر اخیستلو وروسته باید دا تصمیم ونیول شي چې تر 

دغه برخه کې به ښه والی راوستل شي یا د سوداګرۍ ټولنه سره به احکامو سره سم تصریح کولو کې مرسته وشي، دغو 

--تصمیم پر بنسټ او الزم او مناسب اندازې پورې، موضوع  

ګرۍ تړونو سر عادي (الرښوونې د ځانګړي ډول اداره کونې تشریح کوي، د صادراتو پلورلو تدبیرونو سره او سودا۱)

ډول تړاوچې موخه یې د عدلي څانګې اوسنۍ تګالرې پلي کول ده. د لوی څارنوال تصمیمو راپورونه به دغه برخې 

 مقرراتو سره سم وي.

ددغې برخې احکامو سره سم د عدلي څانګې اوسني نفاذ تګالره سره خپل طرز  ( عمومي احتیاتي کړنالرې کومې چې۲)

اکارانه بنسټو باندې استعمالوالی شي. عمل موافقت لپاره رض  

باب وړوکي دوهم باب مقرراتو سره سم لپاره الرښوونې او  ۵عنوان  ۵لوی څارنوال باید راجع په وړاندې سزا د 

باب مقرراتو تر الس الندې وي. ۸کړنالرې صادرې کړي او دغه الرښوونې او کړنالرې باید ددې عنوان   

(f.) 

 د لوي څارنوال نظرونه
(1.) 

سره مشوره کولو نه وروستــــــه او د ټولو عالقه ژانسونو لوي څارنوال، د آمریکا متحده د ایاالتو مناسب څانګې او ا

لرولنکو خلکو نظریې تر السه کولو نه پس د عمومي خبرتیا ورکولو په ذریعـه او د نظرو کړنالرې، بـــــــه یوه کړنالره 

رابونو د خاصو غوښتنـــو ځوابونو برابرولو دپاره چې د هغوی کړه وړه او چلند د ایجادوي د کورنیو اندېښنو او اضط

اوسنیو عدلیي وزارتو د تګالرو اجرا کولو هدفونو مطابقت لرلو سره او ددې برخه پخواني اړه لرونکی شرطونو سره تړاو 

پس، به دې غوښتنــو ته یوه نظریه په  ورځو په موده کښې دداسې ډول غوښتنو تر السه کولو نه ۳۷لري.  لوي څارنوال، د 

ځواب ورکول کښې وړاندې او صادر کړي.  دغه نظریه باید دا بیان وکړي که آیا او یا که نه بعضي راتلونکی او ممکنه 

مشخص شوی چلند او کړه وړه کېدائ شي، د عدلیی وزارتو اوسنیو د اجرا کولو تګالرو هدفونو لپاره، ددې برخه پخوانیو 

نو څخه تېروي او نقزوي.  اضافي غوښتنې د نظریې لپاره له لوي څارنوال سره ډکوالئ شي که نور مشخص له شرطو

شوی د راتلونکی او ممکنه کړه وړه چې له چوکاټ څخه توپیر لري په پخوانی غوښتنې کښې نه دی څرګنډ شوی.  په هر 

رد کېدونکی فرضیه به وي چې دغه کړه وړه،  ډول اقدام کښې چې ددې برخو اړوندو شرطونو الندې راوړل کېږي، یوه

چې د کورنیو اندېښنو په یوه غوښتنه کښې مشخص ده او د کوم لپاره لوي څارنوال یوه نظریه صادر کړه چې داسې ډول کړه 

وړه د عدلیی وزارتو اوسنیو اجرا کولو تګالرو سره مطابقت لري، ددې برخو پخوانیو شرطونو سره مطابقت لري.  داسې 

فرضیه، د سندونو موجودیت ډېروالی له امله ردوالئ شــــي.  دا فرضیه ددې پاراګراف هدف تر نظر الندې نیولو  ډول

دپاره، یوه محکمه ټول اړوند عوامل، په شمول خو له دې سره هم محدود نـــــه که آیا لوي څارنوال ته ورکړل شوې 

ه مشخص شوې چوکاټ کښې وه او که نــــه وه چې د لوي څارنوال معلومات صحیح او بشپړ ؤ او کــــه آیا هغه کړه وړه پ

له خوا په هره ډوله غوښتنه کښې تر السه شوه.  لوي څارنوال به ددې پاراګراف ضروري تګالره د الندي فصل اا، د فصل 

مبه وي.  د هغه عنوانو شرطونو په مشروط ۱شرطونو پر بنسټ برقرار کړي او هغه تګالره د فصل  ۵، او د عنوان ۵  

 

( الندې جوړه شوي کړنالره هر یو صادرونکي غوښتنلیک سره تړاو لرونکی هر یو سند یا نور مواد کوم چې ۷راګراف )پ

 ۵د عدلي څانګې یا د متحده آیاالتو یوې څانګې یا اژانس ته ورکړل کیږي، له خوا موصول کیږي یا تیاریږي، به باید عنوان 

باید عامه ته نه ښکاره کیږي پرته د صادرونکي خوښې سره. ددې پرواه کولو بغیر چې آیا برخې الندې استثنا وي او  ۵۵۱د

دد  لوی څارنوال یو داسې غوښتاتلیک ځواب ورکوي یا صادرونکی ځواب نه مخکې غوښتاتلیک بیرته اخلي او کنه.  

(3.) 



، کوالئ شي چې خپله غوښتنه ړی دهڅخه غوښتنه ک له لوي څارنوالیې  .( الندې۷چې تر پاراګراف )یو صادرونکی هر 

نه غوښتاخیستل شوي رته یصادر کړي.  هر ډول ب خپل نظر ته ې چې لوي څارنوال غوښتنــــمخکې له دې نه  یرته واخليب

م.  آغیز ونه لريقوت او باید هیڅ    

(4.) 

لوي څارنوال، تر ټولو نه زېات اندازی پوري په کوم کښې هغه وکوالئ شي عمل وکړي، بــــــه د عدلیی وزارتو اوسنیو 

اجرا کولو تګالره چې له پخوانیو شرطونو سره په دې برخه کښې تړاو لري، احتمالي صادرکوونکو او وړو کاروبارونو 

و باندې تر السه کړي، هغوی ته په سم وخت الرښوونه برابره کړي. لپاره چې نه شي کوالئ ځانګړۍ مشوره په دې شرطون

.( الندې راځي او کوم چې ددې ۷داسې ډول الرښوونـــه به داسې ډولو غوښتنو ته محدودول کېږي چې تر پاراګراف ) 

قت کولو سره تړاو برخو مخکینیو شرطونو د عدلیی وزارتو اوسنیو اجرا کولو تــــګالرو د راتلونکو ځانګړۍ کړه وړه مطاب

ملري او د مطابقتو مسعولیتونو عمومي توضېحاتو او احتمالـــي مسعلوتینو چې ددې برخو تر شرطونو الندې راځي.   

 

 )جي( جریمې

( چې طبیعي کس نه دی اود فرعې برخې)الف( یا )یا د متحده آیاالتو ښاري یا تجارت( هریو بې له شرکت ځایي فرم ۱)

نه زیاته جریمه نه لګېږي. ۲۰۰،۰۰۰سرغړونه کوي هغه باندې به باید( څخه ۱ددې برخې)  

)ب( هریو بې له شرکت ځایي فرم )هبه( ))د متحده آیاالتو ښاري یا تجارت(( چې طبیعي کس نه دی او فرعې برخې)الف( 

خه زیاته نه ( څ۱۰،۰۰۰( څخه سرغړونه کوي هغه ته به باید مدنې سزا ورکول کېږي خو چې لسو زرو)۱یا ددې برخې)

 وي او دا عمل به د لوی څارنوال له خوا راوړل کېږي.

()الف( هر هغه طبیعي کس چې هغه د بې له شرکت ځایي فرم )هبه( افسر، مدیر، کارکوونکی، استازې یا سټاک ۲)

هولډرچې دغه بې له شرکت ځایي فرم )هبه( له طرفه دنده ترسره کوي اوهغه قصداً د فرعې برخې)الف( یا ددي 

( پورې جریمه لګېږي او تر پنځه کالو ۱۰۰،۰۰۰( څخه قصداً سرغړونه کوي هغه باندې به باید تر سل زره)۱برخې)

 پورې محبس یا دواړه.

)ب( هر هغه طبیعي کس چې هغه افسر، مدیر، کارکوونکی، استازې یا سټاک هولډرچې دغه بې له شرکت ځایي فرم 

( څخه سرغړونه کوي هغه ته به باید مدنې سزا ۱ې)الف( یا ددې برخې))هبه( له طرفه دنده ترسره کوي د فرعې برخ

( څخه زیاته نه وي او دا عمل به د لوی څارنوال له خوا راوړل کېږي.۱۰،۰۰۰ورکول کېږي خو چې لسو زرو)  

ره سم ( س۲( کله چې یو افسر، مدیر، کارکوونکی، استازی، یا بې له شرکت ځایي فرم کوم سټاک لرونکي باندې فقره)۳)

 څه جریمه لګېږي نو دغه شان جریمه به بالواسطه یا بلواسطه داسې صادرونکي له خوا نه ورکول کېږي.

)ایچ( تعریفات   

 دغې برخې موخه لپاره:

بهرني چارواکي،،معنا د بهرني دولت یا څانګې، اژانس یا وسیلو یو افسر یا کارکوونکی دی دعامه ٫٫()الف( اصطالح ۲)

یو کس چې د یو دولت، څانګې، اژانس یا وسیلې، یا داسې عامه نړیوال سازمان لپاره د چارواکي په  نړیوال سازمان، یا

 توګه کار کوي.

عامه نړیوال سازمان،، معنا ٫٫)ب( د وړوکي برخې)الف( فقرې موخه،اصطالح،   

یو.  ۲۲اکل شوی دی )برخې سره سم ټ ۱( یو سازمان چې د ولسمشر امر له خوا د نړیوال سازمان معافعتونو اېکټ ۱)

(؛یا۲۲۲ایس.سي. ایس   



مر په ادغې برخې موخه لپاره قانوني حکم لري، داسې  ن چې د ولسمشر له خوا ټاکل شوی دی( نورنړیوال سازما۱۱)

 فدرال رجستر کې د چاپ ورځې سره سم نافذ کېږي.

--()الف( یو پوه کس د حاالتو یا نتیجو ترسره کولو باندې پوهېږي که۳)  

ه کس پوه ده چې هغه یو داسې عمل اجرا کولو کې بوختېږي، چې داسې حالت موجود دي، یا داسې نتیجې شتون ( دغ۱)

 والی یقیني دی. 

( دغه کس ټینګ باور لري چې داسې حالت موجود دي یا داسې نتیجې شتون والی یقیني دی.۱۱)  

داسې علم وجود اخلي که یو کس داسې )ب( کله چې یو جرم لپاره د یو مخصوص حاالت موجودیت علم ضروري وي، 

 حاالتو موجودیت ډېر زیات یقین ساتې، تر څو چې دغه کس په رښتیا یقین لري چې داسې حاالت موجودیت ته لري.

عادي دولتي عمل یا ګام،، معنا ورکوي یوازې یو ګام چې هغه د بهرنې چارواکې له خوا په عادي ٫٫()الف( اصطالح۲)

ه شوی دی.توګه او معموالً تر سر  

( اجازه نامه، الینسس او نور رسمي اسناد تر السه کوي چې هغه یو کس د بهرنې هیواد کې تجارت لپاره په شرایطو ۱)

 برابر جوړوي.

( د دلتي کاغذونو یا اسنادو تحلیلونه، لکه د وېزې او کار امرونه۱۱)  

ږل، یا د قرارداد اجراکولو سره تړلی د معاینات ( د پولیس له خوا ساتنې انتظام، د پوسته)ډاک( او اوچتول او لې۱۱۱)

 مهالوېش، یا په ټول هیواد کې د توکو رسولو سره تړلې معاینات.

( د ټېلیفون خدمت، برښنا)برق(، اوبو، مالونو بارول او کوزول، خوسا کېدولو څخه د تولیداتو ساتنه یا د تجارتي مال ۲)

 ورورستوالي څخه ساتنه یا

کړنې یا عمل ( د یو شان خاصیت۵)  

عادي دولتي ګام،، کې د بهرني چارواکي له خواهیڅ فیصله شامله نه ده آیا یا په څه شرایطو، د نوي ٫٫)ب( اصطالح 

سوداګرۍ لپاره یا مخصوص ګوند سره سوداګرۍ ته دوام ورکولو لپاره یا د پرېکړې یا فیصلې کولو په بهیر کې د بهرني 

ایزه نوي سوداګرۍ یا مخصوص ګوند سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي.چارواکي دې ته وهڅوي چې د پرېکړې ج  

دولتو تر منځ،، د یو څو دولتو تر منځ، یا بهرني دولت تر مینځ او یو دولت تر منځ او یو ځای یا بېړۍ ٫٫اصطالح  (۵)

 څخه بهر تر منځ تجارت، سوداګري، ترانسپورت)نقل وسیلې( یا مخابرات معنا ورکوي.

یا دولتو تر منځ د مخابراتو نورې وسیلې)الف( ټېلیفون   

 )ب( دولتو ار منځ نورې وسیلې

ي( د قانوني واک اختیارآی)  

( دا باید هر یو صادرونکي لپاره د متحده آیاالتو منظم قوانین الندې یا دولت، سیس، مالکیت یا د متحده آیاالتو وفاقیت یا ۷)

سره سم تضمیناتو ثبب په توګه درجې لري یا دغه عنوان  ۷۱سیاسي فرعي فرقې الندې غیر قانوني ده او دغه برخې عنوان 

رورت لري یا متحده آیاالتو یو افسر، مدیر، کارکوونکی یا د صادرونکي استازی یا برخې الندې د راپور جمع کولو ض ۷۵

سټاک لرونکي په توګه د صادرونکي په توګه دنده ترسره کوي چې متحده آیاالتو بهر د پیسوورکړې، د پیسو وعده یا پیسو 



( په ۳(او)۱()۷کس یا وجود ته فقرو) اجازه یا تحفه، تحفې ورکولو وعده یا بل ارزښتناک شي ورکولو اجازه ورکول د یو

دی برخه کې دموخوعرض تړلی وي چې آیا صادرونکي او یا هم داسې یو افسر، مدیر، کارکوونکی یا استازی یا سټاک 

لرونکی د ډاک یا تجارت نورو سیلو استعمال یا د سوداګرۍ تر منځ  ناوړه وسیلې په توګه  د پیسو، د پیسو وعده یا پیسو 

فه، تحفې ورکولو وعده یا بل ارزښتناک شي ورکولو اجازه استعمالوي.اجازه یا تح  

(2.) 

په هم هغه ډول چې په دغه الندې برخه کښې کارول کېږي، د آمریکا متحده ایاالتـــو یو  کس د آمریکا متحده ایاالتـــو یوه 

 او یا هــــر کښې تعریف شوه ۷۷۷ه برخه تبعه معنا ورکوي )په هم هغه ډول چې د مهاجرت او ملیت د قانون الیحــــــــه پ

ونډې یا مال، د کاروبارو باور، جال او نامتحد سازمان، یا -ډول موسســــه، ګډون یا د کاري همکاري، ټولنـــــــــه، د کمپنۍ ګډ

متحده د ایاالتو په  انحصاري مالکیت چې د خپل کاروبارو سوچـــه سیمـــه د آمریکا په متحده ایاالتو کښې لري، یا چې د آمریکا

.یو والیت کښې او یا ددې هېوادو سیمــــــــو، ملکیتو، یا هم ګټې قوانینو الندې تشکیلول کېږي  

بې له شرکت ځایي فرم ))د متحده آیاالتو ښاري یا تجارت(( له خوا ممنوع بهرنۍ  ۲-ډي ډي۸۷

 سوداګرۍ تمرینونه)عمل(
 (الف)

قدغن او ممنوعیت  
 د کال میالدي ۱۸۳۲ د او کـــــــوي عمل الندې برخه الف ۳۰ ترکوم چې  وي يقانونغیر چاته هر صادرکوونکیسوا د   ابهد

 هم په ږي،یک ګڼل څېر په اندېښنه کورنیو د کس هغه یا او کېږي، ونیول الندې نظر تر  بنسټ پر الحیــــــه قانون د مبادله امنیتی

 تبعـــــه ایاالتـــو متحده آمریکا د ډول هر د هم دا.  شول تعریفول بنسټ پر الحیــــــه قانون د ددې ۱۰۲ برخــه د چې ډول هغه

 یا مبلغ وړاندېز، یو د توګـــــه بډې او فسادي په کښې بهر په څخه ایاالتو متحده آمریکا د چې وي بـــــــه ضد پر قانون د دپاره

 ورکولو د شیانو ارزښتناک ډول هر حتی هم یا ورکولو هدیه یا وړاندېز، مبلغ، ډول هر د یا ژمنـــــه، ورکولو مبلغ یو د تادیه،

 تجارتو له منځ تر هېوادونو د یا او څخه پوسته له دپاره ورکولو شیانو ددې او وکړي ګډون کښې تصویبول په پرمختــــګ

.واخلي کار څخه وسیلـــو  

—( یوخارجي چارواکي موخو لپاره۱)   

( د دغه ۱۱چارواکي د هغه رسمي ظرفیت الندې دیو عمل یا فیصله کولوباندې آغیز غورځونه، )( د بهرني ۱)الف()

( یا ناوړه ګټه اخیستنه.۱۱۱بهرنې چارواکی خپلې قانوني دندې څخه سرغړونې ته اړباسل،)  

یا وسیلو یو  )ب( دغه بهرني چارواکي غولونه چې خپل آغیز بهرني دولت یا وسیلو باندې استعمال کړي چې د دغې دولت

 کوم عمل یا فیصلې باندې آغیز یا اثر وغورځوي،

 ددې لپاره چې دغه صادرونکي سره  یا لپاره د کاروبار کولو یا ساتلو، کاروبار مخ ته کولو کې مرسته کول؛

--( د یو بهرني سیاسي ګوند یا چارواکي یا بهرني سیاسي څوکۍ لپاره کاندید موخې لپاره۲)  

وند، چارواکي یا کاندید د هغه رسمي ظرفیت الندې دیو عمل یا فیصله کولوباندې آغیز غورځول، ( د سیاسي ګ۱)الف()

( یا څه ناوړې ۱۱۱( د دغه سیاسي ګوند، چارواکي یا کاندید غولول چې خپلې قانوني دندې څخه سرغړونه وکړي ،)۱۱)

 ګټې اخیستنه.

یز بهرني دولت یا وسیلو باندې استعمال کړي چې د دغې غولونه چې خپل آغ کاندید یا چارواکي ګوند، سیاسي)ب( دغه 

 دولت یا وسیلو یو کوم عمل یا فیصلې باندې آغیز یا اثر وغورځوي،

 ددې لپاره چې دغه صادرونکي سره  یا لپاره د کاروبار کولو یا ساتلو، کاروبار مخ ته کولو کې مرسته کول؛



ا ارزښتناک شي ست، ورکړه، وعده، بالواسطه یا بل واسطه یو ( یو کس چې په دی پوه وي چې ټول یا داسې پیسې ی۳)

--بهرني چارواکي، بهرنی سیاسي ګوند یا چارواکي یا بهرني سیاسي څوکۍ لپاره کاندید ته کېږي، موخه لپاره  

( د سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکي یا کاندید د هغه رسمي ظرفیت الندې دیو عمل یا فیصله ۱)الف()

( د دغه د سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکي یا کاندید غولول چې خپلې قانوني ۱۱لوباندې آغیز غورځول، )کو

( یا څه ناوړې ګټې اخیستنه.۱۱۱دندې څخه سرغړونه وکړي ،)  

باندې )ب( دغه سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکي یا کاندید غولونه چې خپل آغیز بهرني دولت یا وسیلو 

 استعمال کړي چې د دغې دولت یا وسیلو یو کوم عمل یا فیصلې باندې آغیز یا اثر وغورځوي،

 ددې لپاره چې دغه صادرونکي سره یا لپاره د کاروبار کولو یا ساتلو، کاروبار مخ ته وړلو کې مرسته کول؛

)ب( د دولت معموالً ګام لپاره استثنا   

یا تادیه)پېسوورکړه( سیاسي ګوند، بهرني چارواکو، ګوند چارواکو ته د دولت معموالً د )الف( او )جي( برخې هیڅ آسانتیا 

 اجراکونکي چارې  ګړندۍ کولویا د دولت چارو سرته رسولوخوندیتوب لپاره تطبیق نه شي.

 )سي( مثبت دفاع

--دفاع وي ي( سره سم الندني ګامونه به مثبتدغه برخې الندنۍ برخې )ای( او )ج  

ورکړه، تحفې، ست، د ارزښتناک شي ورکولو وعده چې هغه د هیواد بهرني چارواکو، سیاسي ګوند، ګوند ( د پېسو ۱)

 چارواکو یا کاندید د تحریري قوانین اومقرراتوله مخې قانوني وه.

(د پېسو ورکړه، تحفه، ست، د ارزښتناک شي ورکول مناسب وو او لګښت لکه د سفر او د اوسیدوځاي لګښت د بهرني ۲)

—واکو، سیاسي ګوند، ګوند چارواکو یا کاندید له خوا او په مستقیم توګهچار  

 )الف( پرمختګ، الریون، یا د تولیداتو او خدمتونوتشریح؛ یا 

 )ب( بهرني دولت یا اژانس سره د قرارداد کونه او دهغې اجراکونه.

(d.) 

 امتناهي بسپنه
(1.) 

دغه برخـــــــه ته  یوې کومې کورنۍ اندېښنې)بې له شرکت کورنی فرم( چې  ښکاره شيلوي څارنوال تـــه دا کله چې 

هغه ددغې برخې  چې داسې عمل کې بوخت دی یا بوختیږي  او یا افسر، مدیر، خدمتکوونکی، استازی، یا ونډي والتطبیقیږي 

تومناسب ولسوالې محکمه کې فرعي برخې )ای( یا )آیي( څخه سر غړونه وي. نو لوی څارنوال خپل نظر سره سم د متحده آیاال

ونو سره، یودایمي امتناهي امر یا موقتي توقیف امر به بې له څه دیوه مدنې قضیه مخ ته راوړلی شي ، او مناسب شهادتو یا سن

م  ضمانت ورکړل کیږي.  
(2.) 

کښې ددغه برخه اجرا کولو د هر ډول مدني او پوځي نه به غېر پلټنـــو تر سره کولـــو هدف دپاره چې د لوي څارنوال په نظر 

دپاره ضروري او مناسب دی، لوي څارنوال او د هغه ټاکل شوی استازی دواړو د قسم اخیستونکو او نا اخیستونکو د اداره 

کولو قدرت لري، شاهدانو ته محکمی ته د جلب پاڼه ورکولو قدرت لري، د ثبوت او شهادت اخیستلو قدرت لري، او د هر ډول 

او نورو سندونو ښکاره کېدو ضرورت منځ ته راوړلو قدرت لري کوم چې لوي څارنوال اړونده یا داسې ډول کتابونو، پاڼې، 

د شاهدانو ګډون او د مــــدارکو سندونو برابرول کوالئ شي چې د هر ځای څخه په آمریکا .  پلټنــــو دپاره ستر او منلی ګــــڼي



و، ملکیتو، یا هم ګټې کښې ضرورت منځ ته راوړل شي، د هر ټاکل شوی متحده ایاالتو کښې، او یا ددې هېواد په هر سیم

م .  محکمی په ځاي کښې  
(3.) 

د واکمن مقامات، د محکمی امر یا د جلب امرونو پیروی یا مطابقت کولـــو سره سرتمبه انکار یا امتناع د هر کس له خوا نـــه  

ه مرسته غوښتنــــــــه وکړي په دې حال کښې دا محکمې د په صورت کښې، لوي څارنوال کوالئ شي چې د هر محکمی څخ

پلټنه یا آمریکا په متحده ایاالتو کښې پروتــــه ده او دداسې پلټنـــــو قانوني صالحیت لري یا دغه محکمه ده چېرې چې دغه 

په دې صورت .  کويږي، او یا چېرې تر نظر نیول شوی کس اوسېږي یا خپل کاروبار تر سره یحقوقي اقدامات تر سره ک

چې د ذکر شوې هر ډول محکمی څخه د شاهدانو ګډون کولو او د هغوی نه شاهدي اخیستلو   کښې، لوي څارنوال کوالئ شي

دداسې هر ډول محکمی .   دپاره او د هر ډول کتابونو، پاڼې، او نورو سندونو برابرولو دپاره مرسته غوښتنــــــــه وکړي

کړي چې د داسې ډول کس د لوي څارنوال او د هغه ټاکل شوی استازی په مخامخ کښې ښکاره کېدائ شي چې یو امر صادر 

که تر نظر الندې نیول شوی کس تـــه امر ورکړل شي، هغه باید لیکل شوی سندونه برابره کړي .  کېدنــــــــه ضروري کوي

ې ډول امر سره کېدائ شي چې د محکمی له هر ډول ناپیروي له داس.  او یا د پلټنه شوی موضوع په هکله شاهدي ورکړي

م.        خوا د پخوا ذکر شوی بې احترامي او سپاکوي په څېر سزا ورکړل شي  
ټول بهیرونه او پروسسونه دداسې په هر ډول قضیـــه کښې کېدائ شي چې د سیمه ئیزو په قضایي کښې خدمت وکړي ( ۴)

لوي څارنوال کېدائ شي چې داسې قاعدې چې له .  پیدا کېږيچېرې چې تر نظر الندې نیول شوی کس اوسېږي او یا 

مدني او د پوځي نه به غېر پلټنې سره اړه لري، تر هغه حده پوري چې ضروري یا مناسب وي، ددغه برخــــه الندې برخې په 

.عمل کښې پلی وکړي  

 

( جریمې)اي  

هغه باندې به باید  سرغړونه کوي( هر هغه قانوني شخصیت یا کس چې دغې برخې فرعې برخې)الف( څخه ۱)

لګېږي.نه نه زیاته جریمه  ۲۰۰،۰۰۰  

)ب( هر هغه قانوني شخصیت یا کس چې دغې برخې فرعې برخې)الف( څخه سرغړونه کوي هغه ته به باید مدنې سزا 

( څخه زیاته نه وي او دا عمل به د لوی څارنوال له خوا راوړل کېږي.۱۰،۰۰۰ورکول کېږي خو چې لسو زرو)  

هر هغه طبیعي کس چې دغې برخې فرعې برخې)الف( څخه قصداً سرغړونه کوي هغه باندې به باید تر سل  ()الف(۲)

( پورې جریمه لګېږي او تر پنځه کالو پورې محبس یا دواړه.۱۰۰،۰۰۰زره)  

کېږي )ب( هر هغه طبیعي کس چې دغې برخې فرعې برخې)الف( څخه سرغړونه کوي هغه ته به باید مدنې سزا ورکول 

( څخه زیاته نه وي او دا عمل به د لوی څارنوال له خوا راوړل کېږي.۱۰،۰۰۰خو چې لسو زرو)  

( الندې څه جریمه لګېږي نو دغه ۲( کله چې یو افسر، مدیر، کارکوونکی، استازی، یا کوم سټاک لرونکي باندې فقره)۳)

.طه داسې کس له خوا نه ورکول کېږيشان جریمه بالواسطه یا بلواس  

)ایف( تعریفات   

 دغې برخې موخې لپاره:

فرد یا کس،، کله چې د ارتکاب کس ته مراجعه شي نو ددې معنا پرته د متحده آیاالتو ښاري هر یو طبیعي ٫٫(اصطالح ۱)

کې بیان شوی دی( یا کوم شرکت، شراکت، ګډ تجارت، ګډ ونډو شرکت، سوداګرۍ  ۱۱۰۱یو.ایس.سي.ایس  ۲کس)لکه 

زمان، یا بهرنې دولت یا د هغه سیاسي فرعي وېش ادارې قانون سره سم منظم مالکیت دی.باور، بې له شرکت سا  



بهرني چارواکي،،معنا د بهرني دولت یا څانګې، اژانس یا وسیلو یو افسر یا کارکوونکی دی دعامه ٫٫()الف( اصطالح ۲)

مه نړیوال سازمان لپاره د چارواکي په نړیوال سازمان، یا یو کس چې د یو دولت، څانګې، اژانس یا وسیلې، یا داسې عا

 توګه کار کوي.

عامه نړیوال سازمان،، معنا ٫٫)ب( د وړوکي برخې)الف( فقرې موخه،اصطالح،   

یو.  ۲۲برخې سره سم ټاکل شوی دی ) ۱( یو سازمان چې د ولسمشر امر له خوا د نړیوال سازمان معافعتونو اېکټ ۱)

(؛یا۲۲۲ایس.سي. ایس   

سازمان چې د ولسمشر له خوا ټاکل شوي دي دغې برخې موخه لپاره قانوني حکم لري، داسې مر په ( نورنړیوال ۱۱)

 فدرال رجستر کې د چاپ ورځې سره سم نافذ کېږي.

--()الف( یو پوه کس د حاالتو یا نتیجو ترسره کولو باندې پوهېږي که۳)  

داسې حالت موجود دي، یا داسې نتیجې شتون  ( دغه کس پوه ده چې هغه یو داسې عمل اجرا کولو کې بوختېږي، چې۱)

 والی یقیني دی. 

( دغه کس ټینګ باور لري چې داسې حالت موجود دي یا داسې نتیجې شتون والی یقیني دی.۱۱)  

)ب( کله چې یو جرم لپاره د یو مخصوص حاالت موجودیت علم ضروري وي، داسې علم وجود اخلي که یو کس داسې 

ت یقین ساتې، تر څو چې دغه کس په رښتیا یقین لري چې داسې حاالت موجودیت ته لري.حاالتو موجودیت ډېر زیا  

عادي دولتي عمل یا ګام،، معنا ورکوي یوازې یو ګام چې هغه د بهرنې چارواکې له خوا په عادي ٫٫()الف( اصطالح۲)

 توګه او معموالً تر سره شوی دی.

سه کوي چې هغه یو کس د بهرنې هیواد کې تجارت لپاره په شرایطو ( اجازه نامه، الینسس او نور رسمي اسناد تر ال۱)

 برابر جوړوي.

( د دلتي کاغذونو یا اسنادو تحلیلونه، لکه د وېزې او کار امرونه۱۱)  

( د پولیس له خوا ساتنې انتظام، د پوسته)ډاک( اوچتول او لېږل، یا د قرارداد اجراکولو سره تړلی د معاینات ۱۱۱)

ه ټول هیواد کې د توکو رسولو سره تړلې معاینات.مهالوېش، یا پ  

( د ټېلیفون خدمت، برښنا)برق(، اوبو، مالونو بارول او کوزول، خوسا کېدولو څخه د تولیداتو ساتنه یا د تجارتي مال ۲)

 ورورستوالي څخه ساتنه یا

( د یو شان خاصیت کړنې یا عمل۵)  

اکي له خواهیڅ فیصله شامله نه ده آیا یا په څه شرایطو، د نوي عادي دولتي ګام،، کې د بهرني چارو٫٫)ب( اصطالح 

سوداګرۍ لپاره یا مخصوص ګوند سره سوداګرۍ ته دوام ورکولو لپاره یا د پرېکړې یا فیصلې کولو په بهیر کې د بهرني 

 چارواکي دې ته وهڅوي چې د پرېکړې جایزه نوي سوداګرۍ یا مخصوص ګوند سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي.

،، د یو څو دولتو تر منځ، یا بهرني دولت تر مینځ او یو دولت تر منځ او یو ځای یا تجارت دولتو تر منځ٫٫( اصطالح ۵)

 بېړۍ څخه بهر تر منځ تجارت، سوداګري، ترانسپورت)نقل وسیلې( یا مخابرات معنا ورکوي.

 )الف( ټېلیفون یا دولتو تر منځ د مخابراتو نورې وسیلې



منځ نورې وسیلې)ب( دولتو ار   

ېمجری یاسزاګانې  ایف ایف۸۷  
(a.) 

هبیانون غولونکياو نادرست؛ سرغړونې اً قصــــــــــد   
 م

( تر پښو الندې نه سوا برخــه د دغه عنوان  ۷-ډي ډي۱۸ ې فصل هر ډول مقررات )ددد قصــــدي توګــــه چې په  یو کسهر

ږي او یا چې د کوم په یندې کونـــه د قانون پر ضد ګڼل ککوم تر پښو الکوي، یا د هر ډول نومول شوی قاعده یا مقرره چې د 

پام کښې نیونـــه ددغو فصلو شرطونو پر بنسټ ضروري ګڼل کېږي، او یا هر کس کوم چا په قصدي توګـــه او په پوره 

نومول شوی قاعده یا خبرتیا کښې په هر ډول ضروري غوښتن لیک، راپوټ، او سند کښې چې تر دغه فصل الندې یا هر ډول 

د دغـــــو عنوان پر ن کښې )چې په الندې برخه کښې د برخه مقرره الندې او یا د هر ډول د اجرا الندې نیولو د ثبتولو په بیا

دونکی ییا د هر ډول پخپلــــه کنټرول ک ږي چې اظهار وشي،یباید ډک شي، اظهار کوي یا باعث کبنسټ برابرول شول( 

غړی سره همالسی  چې د غړیتوب دپاره یا په دې ګډون کښې له غوښتن لیک سره تړاو لري یا نومول شویسازمان په ذریعه 

د ،  ته سبب ګرځيغولونکي بیانونوږي، چې د هر باندنیو حاالتو له املـــه د هر ډول د مادو حقیقتــــو دروغین اوییا شریکوال ک

خو ددغه مبلغ زېات نه د جریمه دپاره ورکړي، یا د جریمه دپاره د  دالره پوري ۵ ۷۷۷۷۷۷محکومیت نه وروستـــه، باید تر

کالونو دپاره په بندي خانه کښې تېر کړي خو ددغه موده زېات نه، یا دواړو جریمې باید تر سره شي.  یواځنی استثنا ددې  ۱۷

 ۱۵۷۷۷۷۷اندې باید تر شرط لپاره دا دی چې تر نظر نیول شوی کس غېر طبعي کس دی.  په دې حالت کښې، په دې کس ب

یا مقرره  دالره پوري د جریمه دپاره بار ور واچول شي، خو ددې مبلغ زېات نه.  خو ددغه برخه پر بنسټ د هر ډول قاعده

څ څوک باید بندي خانه ته ور نه اچول شي که هغه وکوالئ شي دا ثابت کړي چې هغه له پخوا نه ددې قاعدو ینقضولو دپاره، ه

مرداری نه دی درلودالئ. او مقررو څخه خب  

(b.) 

 معلومات، سندونه، او راپوټونـــه په دوسیه کښې د اچولـــــو ناکامي 
 

هر ډول صادرونکی چې معلومات، سندونه، او راپوټونـــه په دوسیه کښې له اچولو سره ناکامــــه کېږي، په دې حال کښې 

برخه ددې عنوان او یا د نومول شوې هر ډول معلوماتو او هر ډول   )او(۱۸د  )ډي( داسې ضروري شیان باید تر الندې برخه

قاعدو یا مقررو پر بنسټ باید په دوسیه کښې ور واچول شي.   له داسې امرونو پیروي نه کولو له کبله او د غوښتل شوی 

یا ډله باید آمریکا متحده  تر نظر الندې نیول شوی کس  معلومات، سندونه، او راپوټونه په دوسیه کښې ور نه اچولو له امله،

دالره په هر ورځ کښې له السه ورکړي که له داسې امرونو سره پیروي نه کونــــه ادامه وکړي.  داسې ډول له  ۷۷۷ایالتــــو ته 

 السه ورکونـــه د هر ډول د جرم جزا په بدل کښې د داسې په دوسیه کښې د اچولو ناکامیو دپاره بــــــه وي چې کېدائ شي تر

د دغه برخه الندې راوالړېدل شي، باید د آمریکا متحده ایاالتـــو د مالي زېرمې )وزارتـــو( تــه ورکړل شي،  )ای(برخه الندې 

     رته په الس راوړلو تواناي ولري. یید ددې مبلغ بو مدني دعوه کښې بااو د آمریکا متحده ایاالتــــو په نوم کښې په ی

مدیرانو، سټاک هولډرانو، کارکوونکو یا د صادرونکو استازو )سي(صادرونکو، افسرانو، 

 له خوا سر غړونې

ای)الف( برخې )جي( څخه ۳۰[ ۱-ډي ډي۸۲یو.ایس.سي.ایس  ۱۵( هریو صادرونکی چې د فرعې برخې)الف( یا دغه عنوان]۱)

.نه وي نه زیاته ۲۰۰،۰۰۰ جریمه لګېږي خو چې سرغړونه کوي هغه باندې به باید  

ای)الف( برخې )جي( څخه ۳۰[ ۱-ډي ډي۸۲یو.ایس.سي.ایس  ۱۵یا دغه عنوان]فرعې برخې)الف( ادرونکی چې د هریو ص )ب(

( څخه زیاته نه وي او دا عمل به د لوی څارنوال ۱۰،۰۰۰کوي هغه ته به باید مدنې سزا ورکول کېږي خو چې لسو زرو)سرغړونه 

 له خوا راوړل کېږي.

ونکی، یا د سټاک هولډراستازې چې صادرونکي له طرفه دنده ترسره کوي اوهغه قصداً د فرعې ()الف( هریو افسر، مدیر، کارکو(۲)

ای)الف( برخې )جي( څخه قصداً سرغړونه کوي هغه باندې به باید ۳۰[ ۱-ډي ډي۸۲یو.ایس.سي.ایس  ۱۵برخې)الف( یا دغه عنوان]

یا دواړه.( پورې جریمه لګېږي او تر پنځه کالو پورې محبس ۱۰۰،۰۰۰تر سل زره)  



هریو افسر، مدیر، کارکوونکی، یا د سټاک هولډراستازې چې صادرونکي له طرفه دنده ترسره کوي اوهغه د فرعې برخې)الف(  )ب(

ای)الف( برخې )جي( څخه سرغړونه کوي هغه ته به باید مدنې سزا ورکول ۳۰[ ۱-ډي ډي۸۲یو.ایس.سي.ایس  ۱۵یا دغه عنوان]

له خوا راوړل کېږي.کمیسیون څخه زیاته نه وي او دا عمل به د ( ۱۰،۰۰۰کېږي خو چې لسو زرو)  

( الندې څه جریمه لګېږي نو دغه ۲سټاک لرونکي باندې فقره) مدیر، کارکوونکی، استازی، یا دصادرونکي ( کله چې یو افسر،۳)

له خوا نه ورکول کېږي. صادرونکيشان جریمه بالواسطه یا بلواسطه داسې   

 

  


