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 لومړی فصل

 حکمونهعمومي 

 اړتيا

 لومړۍ ماده:

دا کړنالره غوښتونکو ته د کتاب د نړيوالې معياري شمېرې د ثبت، وېش او ښه سمون په موخه 

 چمتو شوې ده.

 لنډ نوم

 دويېمه ماده:

 په نوم يادېږي. ISBNپه دې کړنالره کې د کتاب نړيواله معياري شمېره د 

 اصطالحات

 درېيمه ماده:

 کړنالره کې د دې مفاهيمو لروونکي دي:الندې اصطالحات په دې 

 د ثبت او وېش مديريت دی؛ ISBNد ثبت او وېش دفرت: د ليکوال د حقونو آمريت )کاپي رايټ( د – ۱

د ليکوال د حقونو اراده: د بهرنيو اړيکو، پالن پاليسـي رياست او د ليکوال د حقونو آمريت )کاپي  – ۲

 رايټ(؛

يسـي رياست: د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د بهرنيو اړيکو او پالن او پالييس د بهرنيو اړيکو او پالن پال – ۳

 رياست؛

 د ثبت او ترالسه کولو غوښتوونکی. ISBNغوښتوونکی: د  – ۴

 د غوښتنې وړانديز

 څلورمه ماده:

( د خپروونکي، کتاب ليکوونکي يا د هغوی قانوين استازي او عمومي غوښتوونکي کوالی يش، چې د ۱)

ISBN د ثبت او ترالسه کولو لپاره د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مقام ته خپله غوښتنه وړاندې کړي؛ 

( فقرې کښل شوې غوښتنه، د بهرنيو اړيکو او پالن او پاليسـي رياست ته له استولو ۱( د دې مادې د )۲)

 وروسته د دې رياست له الرې د ليکوال د حقونو آمريت ته استول کېږي.
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 حقوقي شخصيت د خپروونکي

 پنځمه ماده:

 ISBNد بهرنيو اړيکو او پالن او پاليسـي رياست، د خپرندوی د حقوقي شخصيت په اړه د 

غوښتوونکی د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د خپروونو رياست ته ورپېژين. ياد رياست، د خپرندوی د حقوقي 

 شخصيت اړوند د اسنادو له مخې خپل رسمي نظر وړاندې کوي.

 يا د هغه قانوين استازی ليکوال

 شپږمه ماده:

که چېرې غوښتوونکی، د کتاب ليکوال او يا هم د هغه قانوين استازی موجود وي، کولی يش د 

 ترالسه کړي. ISBNدې کړنالرې له پنځمې مادې پرته د نورو موادو په پام کې نيولو رسه 

 د وېش فورم

 اوومه ماده:

د  ISBNه تثبيت وروسته، د ثبت او وېش څانګه د د غوښتوونکي خپرندوی د حقوقي شخصيت ل

ثبت او وېش فورم ټولې خانې د غوښتوونکي د غوښتنې پر اساس ډکوي. غوښتوونکی مکلف دی، چې د 

فورم ډکولو په موخه د دې کړنالرې پر اساس له هغه څخه د معلوماتو غوښتنه وکړي او هغه د ثبت او 

 وېش څانګې ته وسپاري.

 يتد غوښتوونکي ملکف

 امته ماده:

د غوښتنې له وړانديز وروسته د ثبت او وېش دفرت ته الندې  ISBNغوښتوونکی ملکف دی، چې د 

 معلومات ورکړي:

 د کتاب عنوان او فرعي عنوان په هغه صورت کې، چې موجود وي؛ – ۱

 د خپرېدو لړۍ؛ – ۲

 ليکوال، د نقش رمزونه او د ليکواالنو نومونه؛ – ۳

 د چاپ وار؛ – ۴

 د چاپ شمېر؛ – ۵

 ؛ISO639 – 2 / Bد کتاب د منت ژبه يا ژبې، د معياري ژبني کوډونو پر اساس  – ۶

 د خپروونکي نوم: شخص يا بنسټ چې د خپرېدو په موده کې د نښان مالک وي؛ – ۷

 پر اساس؛  ISO6613-1خپروونکی هېواد: د هېوادونو له کوډونو په کارولو د  – ۸
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 د خپرېدو نېټه: – ۹

 ولري نو د اثر برخه هم له همدغه څخه ده. ISBNه اصيل اثر ک – ۱۰

 د غوښتوونکي نور معلومات، لکه: ) ځانګړنې، تذکرې منرب، اړيکې شمېره او برېښناليک پته(. – ۱۱

 د فورم ارزونه

 نهمه ماده:

 ( د غوښتوونکي په مرسته د ډک شوي فورم ارزونه د ثبت او وېش دفرت له لوري تررسه کېږي؛۱)

( که معلومات په سمه بڼه کښل شوي وي، د ثبت او وېش دفرت د پنځو رسمي ورځو په موده کې ۲)

 د هغه له الرښوونو رسه سم وېيش. ISBNغوښتوونکي ته 

 د غوښتنې ردول

 لسمه ماده:

که چېرې د فورم په خانو کې کښل شوي معلومات سم نه وي او يا نيمګړي ډک شوي وي، د ثبت 

 توونکي غوښتنه تر دوو رسمي ورځو ردوي او غوښتوونکی له موضوع خربوي.او وېش دفرت د غوښ

 وېش ISBNد 

 يوولسمه ماده:

د ثبت په فورم  ISBNکه چېرې غوښتوونکی د دې کړنالرې له اصولو رسه سم خپل معلومات د 

کې سم وکښل، د ثبت او وېش دفرت مکلف دی، چې د پنځو رسمي ورځو په موده کې غوښتوونکي ته له 

 ورکړي. ISBNاړتيا وړ الرښوونو رسه سم 

 صادرول ISBNد 

 دوولسمه ماده:

صادرول د وزارت د مقام په السليک يا د هغو اشخاصو له لوري تررسه  ISBNغوښتوونکي ته د 

کېږي، چې د وزارت مقام لخوا صالحيت ورسپارل شوی وي، نو په دې اساس اړوند دفرت مکلف دی، چې 

 صادرول د السليک لپاره لوړو مقاماتو ته ورسوي او وروسته يې غوښتوونکي ته ورکړي. ISBNد 

 الرښوونې

 :ديارلسمه ماده

 الرښوونې د خلکو د خربېدو په موخه، عامو خلکو ته ورکوي. ISBNد ثبت او وېش دفرت د 
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 سمول )تعديل(

 څوارلسمه ماده:

د دې کړنالرې مواد د ثبت او وېش دفرت په وړانديز، د بهرنيو اړيکو او پالن او پاليسـي رياست له 

 سمولو )تعديل( وړ دي.لوري او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت له منظورۍ وروسته د 

 د اجرآ نېټه

 پنځلسمه ماده:

 دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ د وزير )ې( د منظورۍ له نېټې وروسته نافذېږي.

 


