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)١٠۵۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۵/۴/۱۳۹۰

د ) پایپ الین(د از د نل لیکې 
پروژې د تطبیق په اه، د افغانستان د 

پاکستان، اسالمي جمهوریت،
هندوستاندترکمنستان او

د بین الحکومتي موافقه لیک د 
د د افغانستانتوشېح په هکله، 

رئیس اسالمي جمهوریت د 
فرمان

 :۳۳ه
۱۳۹۰/۳/۲۸:نېه

:لوم ماده
) ۱۶(مـادې د    ) ۶۴(د اساسي قانون د     

فقرې د حکم له مخې، د از د نل لیکې          
د پروژې د تطبیق په اه، د افغانستان د         
اسالمي جمهوریت، پاکستان، ترکمنستان    
اوهندوستان ترمن له بـین الحکـومتي       

افغانستان الحاق چې د د موافقه لیک سره 
ــوري د ــي ش ــې د مل ــسي جر ول

ــې ۱۳۹۰/۲/۱۰ ــې او د ) ۴(نې 
) ۴(نېې  ۱۳۹۰/۳/۸مشرانو جرې د    

ې مصوبو پربنس په یوه سـریزه او        

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح موافقتنامه 
بین الحکومتی جمهوری 

اسالمی افغانستان، پاکستان، 
ترکمنستان و هندوستان 

در مورد تطبیق پروژه پایپ 
الین گاز

۳۳: شماره
۲۸/۳/۱۳۹۰: تاریخ

:مادۀ اول
) ۶۴(مادۀ  ) ۱۶(به تأسی از حکم فقرۀ      

قانون اساسی، الحاق افغانـستان بـه       
موافقتنامه بین الحکومتی میان جمهوری     
اسالمی افغانستان، پاکستان، ترکمنستان 
و هندوستان در مورد تطبیق پروژه پایپ       
الین گاز را که براساس مصوبات شماره       

ولسی جرگه   ۱۰/۲/۱۳۹۰مؤرخ) ۴(
ــماره  ــؤرخ ) ۴(و ش ۸/۳/۱۳۹۰م

مشرانو جرگـه شـورای ملـی بـه         
مــادۀ ) ۱۱(داخــل یــک مقدمــه و 

الف



)١٠۵۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۵/۴/۱۳۹۰
مادوکې تصدیق شوی دی، توشېح     ) ۱۱(

.کوم
:دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او         
وبو د ملي شوري له موافقه لیک او مـص        

سره یوای دې په رسمي جریـده کـې    
.خپورشي

حامد کرزی
د افغانستان د اسالمي 

رئیسجمهوریت 

ــیح  ــت، توش ــده اس ــصدیق گردی ت
.می دارم

:مادۀ دوم
این فرمـان از تـاریخ توشـیح نافـذ          
و همراه بـا موافقتنامـه و مـصوبات         
شورای ملی در جریدۀ رسـمی نـشر        

. گردد
حامد کرزی

جمهوری اسالمی رئیس
افغانستان

ب
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د افغانستان اسالمي جمهوریت 
ملي شوري
ولسي جره

د ) پايپ الين(د از د نل ليكې 
پروژې د تطبيق د بين الحكومتى 

موافقه ليك په اه د ولسي جرې 
تصديق

)) :۴ه
۱۳۹۰/ ۲/ ۱۰: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي يمې        
، د ولسي جرې د     ېكم له مخ  مادې د ح  

نېې په عمومي غونـه    ۱۳۹۰/ ۲/ ۱۰
كې د افغانستان د اسـالمي جمهـوري        

تركمنـستان او    ،دولت او د پاكـستان    
هندوستان د دولتونو ترمن د از د نل        

-د تطبيق پـه اه بـين       ېليكې د پروژ  
ليك په يوه سـريزه او      الحكومتي موافقه   

.كې تصديق شويوولسو مادو

"يابراهیم"ف عبدالرؤالحاج 
د ولسي جرې رئيس

جمهورى اسالمى افغانستان
شوراى ملى
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه در مورد 
موافقتنامه بین الحکومتی 
پیرامون تطبیق پروژه پایپ 

الین گاز
)۴: (شماره
۱۰/۲/۱۳۹۰: تاریخ

ــودم  ــادۀ ن ــی از حکــم م ــه تأس ب
قانون اساسی افغانـستان، موافقتنامـۀ      

ین الحکومتی پیرامون پروژه پایپ الین      ب
گاز فـی مـابین جمهـوری اسـالمی        
ــستان،  ــستان و دول پاکـ افغانـ

ترکمنستان و هندوسـتان در جلـسۀ       
ولـسی   ۱۰/۲/۱۳۹۰عمومی مؤرخ   

جرگه در یک مقدمه و یـازده مـاده         
. تصدیق گردید

"ابراهیمی"ف الحاج عبدالرؤ
رئیس ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان  يت د افغانستان اسالمي جمهور

ج



)١٠۵۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۵/۴/۱۳۹۰
ملي شوري

مشرانو جره
د ) پايپ الين(د از د نل ليكې 

پروژې د تطبيق د بين الحكومتي 
موافقه ليك په اه د مشرانو جرې 

تصديق
)) :۴ه
۱۳۹۰/ ٨/۳: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نـوي يمـې          
مادې د حكم له مخي، دمشرانو جرـې د        

نېې په عمومي غونه كې د ۱۳۹۰/ ۳/ ۸
فغانستان داسالمي جمهوري دولـت او د       ا

پاكستان، تركمنستان او هندوستان دولتونو     
ترمن د از د نل ليكې د پروژې د تطبيق په 
اه بين الحكومتي موافقه ليك په يوه سريزه        

.او يوولسو مادو كې تصديق شو
"مسلميار"فضل هادى

رئيسد مشرانو جرې 

لیشورای م
مشرانو جرگه

تصدیق مشرانو جرگه
در مورد موافقتنامه بین الحکومتی 

پیرامون تطبیق پروژه پایپ 
الین گاز

)۴: (شماره
۸/۳/۱۳۹۰: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی        
موافقتنامۀ بین الحکومتی پیرامون افغانستان، 

تطبیق پروژۀ پایپ الین گاز فی مـا بـین          
ــالمی ــوری اس ــستان و دول جمه افغان

پاکستان، ترکمنـستان و هندوسـتان در       
مشرانو  ۸/۳/۱۳۹۰جلسۀ عمومی مؤرخ    

جرگه در یـک مقدمـه و یـازده مـاده         
.تصدیق گردید

"مسلمیار"فضل هادی
مشرانو جرگهرئیس 

د
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د پاکستان اسالمي جمهوري 
دولت، د افغانستان اسالمي 

جمهوري دولت، د هند جمهوري 
افغانستان ،ترکمنستاند دولت او 

هند د طبیعي ، او دپاکستان ، 
از د نل لیکې د پروژې د 

تطبیق په اه، د ترکمنستان د 
 ي بین الدولتدولت ترمن

موافقه لیک
دغه بین الدولتي موافقه لیک چې لـدې        

په )بین الدولتي موافقه لیک   (وروسته د   
نامه یادېي، د پاکستان اسالمي جمهوري 

فغانستان اسالمي جمهـوري    دولت، د ا  
دولت، د هند جمهـوري دولـت او د         
ترکمنستان دولت تـرمن چـې لـدې        

په نـوم او پـه      ) خونوا(وروسته ول د    
په نوم یادېي، د    ) اخ(انفرادي ول د    

ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ    
هندوستان د طبیعي از د نـل لیکـې د     
پروژې د تطبیق په اه چې لدې وروسته د 

امه بین الدولتیموافقتن
بین دولت جمهوری اسالمی 
پاکستان، دولت جمهوری 

ولتاسالمی افغانستان، د
جمهوری هند و دولت 

ترکمنستان در رابطه به تطبیق 
لین گاز طبیعی پایپ ۀپروژ

- افغانستان- ترکمنستان
هند- پاکستان

بین الدولتی کـه منبعـد      این موافقتنامه   
یـاد  ) موافقتنامه بـین الـدولتی    (بنام  

می شود بین دولت جمهوری اسـالمی       
پاکستان، دولت جمهـوری اسـالمی      
افغانستان، دولت جمهوری هند و دولت 
ترکمنستان که منبعد تمامـاً بـه نـام         

و به طور انفـرادی بـه نـام         ) جانبین(
یاد می شود در رابطه به تطبیق       ) جانب(

- پروژۀ پایپ الین گاز طبیعی ترکمنستان
هندوســتان -پاکــستان-افغانــستان

یاد می شـود،    ) پروژه(که منبعد به نام     
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.په نامه یادېي، عقد شوی دی) پروژې(

:پداسې حال کې چې اخونه
کو کوي و زمو د دودیـزې        -۱

ملرتیا ایکي پیاوي کي او د اخونو       
ترمن د سوداریزو، اقتصادي، ولنیزو     
چارو او په نورو برخوکې همکاریو تـه        

.پرمختیا ورکي
د نفت اواز د صنعت په پرمختیاکې -۲

اهمیت د یوه عمده لومیتوب     د همکاریو   
.په توه ي

له ترکمنستان خـه د افغانـستان        -۳
اسالمي جمهوريت، د پاکستان اسـالمي      
جمهوریت او د هندوستان جمهوریت ته د 
ازو په لېدولوکې متقابلې ې په پـام        

.کې نیسي
-افغانــستان–د ترکمنــستان -۴

هندوستان د طبیعي از د نل      -پاکستان
چې (جوولو استراتیژیک اهمیت   لیکې د   

پـه نامـه    لدې وروسته دتاپي نل لیکې    
د ) انرژ د تاْمین په شـمول   (د  ) یادېي

سولې او امنیت د تاْمینولو او د سیمې د         
ولنیزې اقتصادي پرمختیا په منظور، درک 

.کوي

. عقد گردیده  است
:در حالیکه جانبین

تالش می ورزند تا روابط دوسـتی        -۱
عنعنوی مانرا تقویت بخشند و همکاری      
بــین جــانبین را در امــور تجــارتی، 
اقتصادی، اجتماعی و سایر عرصه هـا       

.انکشاف دهند
اهمیت همکاری را در انکـشاف       -۲

نفت و گاز منحیث یک اولویت       صنعت
.عمده تلقی می نمایند

منافع متقابل را در انتـقال گـاز        -۳
از ترکمنستان به جمهـوری اسـالمی       
افغانستان، جمهوری اسالمی پاکـستان     
ــر   ــتان درنظ ــوری هندوس و جمه

.می گیرند
اهمیت استراتیژیک اعمار پایـپ      -۴

- افغانستان- الین گاز طبیعی ترکمنستان
هندوسـتان را کـه منبعـد        -انپاکست
یـاد میـشود    ) پایپ لین تـاپی   (به نام   

به منظـور تـأمین صـلح و امنیـت          
و انکـشاف   ) به شمول تأمین انـرژی    (

اقتصادی و اجتمـاعی منطقـه، درک       
. می نمایند
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درک کوي چې د پروژې تطبیـق د        -۵

د  ذیدخلو اخونو مرستې ته اتیا لري او      
باور،  کار، متقابل پوهاوي  هغوی د هم  

متقابلې مرستې او زیاتو عملي اقـداماتو       
.لپاره کوي

د پېر، پلور او د تاپي نل لیکې لـه           -۶
الرې د ترکمنستان د طبیعـي ـاز د         
ترانزیتي لېد برسېره، د حقوقي وضعیت د 
زیاتې پیاوتیا ضـرورت او د یـزاین،        
جوونې، مالکیت او د تاپي نل لیکې په        

پورې په نورو اوندو برخوکې،      عملیاتو
.درک کوي

د ) GPFA(د از د نـل لیکـې        -۷
کال د  ۲۰۱۰موافقه لیک چوکا یې د      

.نېه کې عقد کی دی۱۱دسمبر په 
د پروژې د کار له پرمخت خه د        ) ۸(

" رهبر یوه کمیه  "ارنې په غرض یې د      
ـ د ترکمنستان د دولت د نفت      از اواو
وزیـر، د    منرالي سرچینو د صـنایعو د     

افغانستان د اسالمي جمهوري دولـت د       
کانونو د وزیر، د پاکـستان د اسـالمي         
جمهوري دولت د پطـرولیم او کـاني        
سرچینو د وزیر او د هندوستان جمهوري       

درک می نمایند که تطبیق پروژه به        -۵
کمک جانبین ذیدخل ضرورت دارد و      

ابـل،  آنها را برای همکاری، تفاهم متق     
اعتماد، کمک متقابل و اقدامات عملی      

. بیشتر را می نماید
عالوه بر فروش، خریداری و انتقال       -۶

ترانزیتی گاز طبیعی ترکمنستان از طریق      
پایپ الین تاپی، ضرورت تقویت بیشتر      
وضعیت حقوقی و سایر عرصـه هـای        
مربوط به دیزاین، اعمـار، مالکیـت و        

مـی  عملیات پایپ الین تاپی را، درک       
. نمایند

موافقتنامه چارچوب پایپ الین گاز-۷
(GPFA)     دسـمبر   ۱۱را به تاریخ

. عقد نموده اند۲۰۱۰
را " کمیتــۀ رهبــری "یــک -۸

ــشرفت کــار  غــرض نظــارت از پی
پروژه تحت ریاسـت وزیـر صـنایع        
نفت و گاز و منـابع منرالـی دولـت          
ترکمنستان، وزیر معادن دولت جمهوری 

زیـر پطـرولیم    اسالمی افغانـستان، و   
و منــابع معــدنی دولــت جمهــوری 
اسالمی پاکستان و وزیر پطرولیم و گاز       



)١٠۵۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۵/۴/۱۳۹۰
دولت د پطرولیم او طبیعي از د وزیر تر 

.ریاست الندې جوه کېده
:اخونه په الندې توه موافقه کوي

:لوم ماده
ــه د ــه اخون ــا پ ــروژې د پرمختی پ

پرمخت کې د خپلو اوندو ارانونو او       
ییـدوي او   دولتي واکمنو موسسوکار، تاْ   

مکلف دي،و ا ترالسه کي چـې د        
هغوی اوند ارانونه او دولتي واکمنې      
موسسې د پروژې د عاجل او بریالي تطبیق 
په غرض، ولې الزمې مرسـتې برابـرې        

.کي
:دوه یمه ماده

موافقه لیک لـه مخـې،      (GPFA)د  
اخونه مکلف دي د تاپي نـل لیکـې د          

 ،ودانولو او عملیاتو پـه     تمویل، طراح
د شرکتونو (غرض، په ه یو کنسرسیوم 

خپل اوند دولتي   جو کي او  ) اتحادیه
ارانونه او واکمنې موسسې د کنسرسیوم 
ــق د  ــروژې د تطبی ــشکیل او د پ د ت
وروستنيو سندونو پـرمخ د تـسوید او       

.موافقې په غرض، توظیف کي

طبیعی دولت جمهـوری هندوسـتان،      
.تشکیل داده اند

:جانبین قرار ذیل توافق می نمایند
:مادۀ اول

جانبین کار ارگـان هـای ذیـربط و         
مؤسسات با صالحیت دولتی شانرا در      

ایند پیشرفت انکشاف پروژه تاْیید می نم     
و مکلف اند تا اطمینان حاصل نمایند که 
ارگــان هــای ذیــربط و مؤســسات 
باصالحیت دولتی شان تمام کمک های      
الزم را غرض تطبیق عاجل و موفقانـه        

. پروژه فراهم آورند
:مادۀ دوم

، (GPFA)به تأسـی از موافقتنامـۀ       
جانبین مکلف اند یـک کنـسرسیوم       

، را غرض تمویل،    )اتحادیه شرکت ها  (
حی، اعمار، و عملیات پایپ الیـن       طرا

تاپی مشترکاً تشکیل دهند و ارگان ها و    
مؤسسات باصالحیت ذیربط دولتی شانرا 
غرض تسوید و توافق روی اسناد نهائی       
تشکیل کنسرسیوم و تطبیـق پـروژه،       

. توظیف نمایند
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:درېیمه ماده

له اخونو خه هر یو مکلف دی، خپل        
اوند دولتي اران یا واکمن بنـس د        
از د الندې مقدار د پلور یا پېر په برخه          

د  "ترکمن ـاز  "کې چې پتېل شوې د      
دولتي شرکت لخوا وپلورل شي او د تاپي 
نل لیکې له الرې د تحویلولو له پیل خه        

کلونو مـودې لپـاره     ) ۳۰(سته د   ورو
:ولېدول شي، مرسته وکي

د افغان از د تصد ) افغانستان(د) الف(
.ملیارد متر مکعبه پورې۵،۱۱لخوا تر 

د پاکستان د دولتي سیستم د از       ) ب(
شـرکت لخـوا تـر      ) خصوصي(لمتد  

.ملیارد مترمکعبه پورې۱۳،۸۷
شـرکت   GAILد د هندوستان ) ج(

.یارد متر مکعبه پورېمل۱۳،۸۷لخوا تر 
د طبیعي از پورته یادشوی مقـدار او د         
از د پلور موده امکان لري د اونـدو         

.اخونو په موافقې زیات شي
:لورمه ماده

اخونه د تاپي نل لیکې د هغـې برخـې          
ونیت چې د هغو له اوندو      ئامنیت او مص  

:مادۀ سوم
هر یک از جانبین مکلف است ارگان یا        

در نهاد باصالحیت دولتی مربوطه اش را
قسمت فروش یا خرید مقادیر ذیل گاز       
که قرار است توسط شـرکت دولتـی        

به فروش رسد و از طریق      " ترکمن گاز "
سال ) ۳۰(پایپ الین تاپی برای مدت       

بعد از آغاز تحویلدهی انتـقال یابـد،       
:کمک نمایند

میلیارد متر مکعـب     ۵,۱۱الی   )الف(
). افغانستان(توسط تصدی افغان گاز 

میلیارد متر مکعـب     ۱۳,۸۷الی   )ب(
توسط شرکت دولتی سیستم گاز لمتد      

.پاکستان) خصوصی(
میلیارد متر مکعـب     ۱۳,۸۷الی   )ج(

.هندوستانGAILتوسط شرکت 
مقادیر فوق الذکر گاز طبیعی و مـدت        
فروش گاز ممکن به توافق جانبین ذیربط 

.افزایش یابد
:مادۀ چهارم

امنیت و مصئونیت آن بخشی از پایـپ        
اپی را که از قلمرو مربوط شـان        الین ت 
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د . قلمرونوخه تېرېـي، تـضمینوي    

ه مکلف دي، پاکستان او افغانستان اخون
له ن پرتـه د ترانزیـت لـه الرې د           
ترکمنستان د طبیعي از د لېدولو زمینه       

.برابره کي
اخونه به د بهرني پرسونل د امنیـت او         

ونیت په غرض چـې د پـروژې د        ئمص
تطبیق او عملیاتو په اه د هغـوی پـه          

کې حضور لـري، ـول الزم  قلمرونو
. تدبیرونه نیسي

خپل حاکمیت الندې اخونه مکلف دي تر
واکمنو دولتي ارانونو او موسسو تـه       
دستور ورکي، و د هغوی په اونـدو       
قلمرونوکې د پروژې د پلي کېـدو پـه         
غرض مناسب حقوقي چوکا او نور الزم 
شرایط رامنته کي او پدې ترتیب سره       
د ذیدخلو اخونو او خپلو قلمرونو لـه        
الرې د پلي کېدو او په خاصه توـه د          

رکمنستان د طبیعي از له ن او خن        ت
شـرایطو پـه    امن د خه د پرته لېد د      

.برابرولوکې، مرسته وکي

جوانب . عبور می کند تضمین می نمایند   
افغانستان و پاکـستان مکلـف انـد        
زمینۀ انتقال بدون وقفه گـاز طبیعـی        
ترکمنستان را از طریق ترانزیت فراهم      

. سازند
جانبین تمام تدابیر الزمه را غرض تأمین       
امنیت و مصئونیت کلیه پرسونل خارجی    

تطبیق و عملیات پروژه     که در رابطه به   
در قلمرو های مربوط شـان حـضور        

. خواهند داشت، اتخاذ می نمایند
جانبین مکلف اند ارگان ها و مؤسسات       
باصــالحیت ذیــربط دولتــی تحــت 
حاکمیت شانرا دستور دهند تا چارچوب 
حقوقی مناسب و سایر شـرایط الزم را        
غرض تحقق پروژه در قلمـرو هـای        

یند و بدین ترتیب    مربوط شان ایجاد نما   
در تحقق و بـه ویـژه فـراهم آوری          
شرایط امن، و انتقال بدون وقفه و مانع        
گاز طبیعی ترکمنستان از طریق قلمـرو       
جوانب ذیدخل و قلمـرو خودشـان،       

. کمک نمایند
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:پنمه ماده

له اخونوخه هر یو، هغه معلومات چې       
د پروژې په پرمخت پورې په اونـدو        
مسایلو پورې اه لري، نـورو ذیـدخلو        
اخونو ته برابروي، پدې شـرط چـې        

نه وي او نورو    نوموي معلومات محرم    
اخونو ته د هغو واندې کول د واندې        

.کوونکي اخ د ملي قوانینو مغایر نه وي
اخونه په خپلو تقنیني قوانینو پورې اوند 
معلومات چې تر بین الدولتي موافقه لیک       
الندې په فعالیتونو بانـدې نافـذ دي، د         
سودار ، پانې اچـونې، مالیـاتو،       

ـ       دمتونو، بانکدار، بیمـې، مـالي خ
ترانسپورت او د بشري قواوو په ایکيو       
        وندو فعالیتونو په شمول په یوهپورې د ا

. وخت کې له یو بل سره شریکوي
:شپمه ماده

بین الدولتي موافقه لیک د اخونـو        دغه
هغه حقوق او مکلفیتونه چې تر نورو بین        
المللي موافقه لیکونو الندې په هغو کې د 
السلیک کوونکو په توه الحاق شوي، نه 

. اغېزمنوي

:مادۀ پنجم
هر یک از جانبین معلوماتی را کـه در         
مورد مسایل مربوط به انکشاف پـروژه   

ب ذیدخل فراهم می    دارد به سایر جوان   
سازد مـشروط براینکـه معلومـات       
مذکور محرم نباشد و ارایه آن به سایر        
جوانب مغایر قوانین ملی جناح ارایـه       

. کننده نباشد
جانبین معلومات مربوط به قوانین تقنینی      
شانرا که باالی فعالیت هـای تحـت        
موافقتنامۀ بین الدولتی نافذ می باشد به       

ط به تجارت،   شمول فعالیت های مربو   
سرمایه گذاری، مالیات، بانکداری، بیمه، 
خدمات مالی، ترانسپورت و روابط قوای 
بشری، باهمدیگر به موقع شریک مـی       

. سازند
:مادۀ ششم

این موافقتنامۀ بین الـدولتی حقـوق و        
مکلفیت های جانبین را در تحت سایر       
موافقتنامه های بین المللی که منحیـث       

اق شده اند، متاْثر امضا کننده در آن الح
. نمی سازد
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:اوومه ماده

دغه بین الدولتي موافقه لیک کېدای شي       
د اخونو په موافقې سره تعدیل یا تغییـر         

یلونه او اصالحات د هغو دا ول تعد. شي
-پروتوکولونو له الرې چـې ددې بـین   

ءولتي موافقه لیک نه بېلېدونکي جـز      الد
.تشکیلوي، تر اجراْ الندې نیول کېي

:اتمه ماده
ددې بین الدولتي موافقه لیک د تعبیر او        
         خونو تـرمنه د اتفسیر او تطبیق په ا
شخې، باید د اخونو ترمن د مذاکرو       

د ترسره کېدو له الرې، حل او او مشورو 
.فصل شي

:نهمه ماده
اخونو د تونونو،کنوانسیونونو او نورو     
اوندو بین المللي حقوقي تشکیالتو چې      
اخونه له هغو سره ملحق شـوي وي، د     
تصویب اهمیت او د نل لیکې ساتنه او د         
سیستمونو پرمختیا تضمین کي، درک     

.کي دي

:مادۀ هفتم
این موافقتنامۀ بین الدولتی می تواند بـا        

. موافقه جانبین تعدیل و یا تغییر گـردد       
چنین تعدیالت و اصالحات از طریـق       
پروتوکول های که جزء الینفک ایـن       
موافقتنامۀ بـین الـدولتی را تـشکیل        

. می دهد، تحت اجرا قرار می گیرند
:مادۀ هشتم

منازعات بین جانبین در رابطه به تعبیر،       
تفسیر و تطبیق این موافقتنامۀ بین الدولتی 
باید از طریـق انجـام مـذاکرات و         
مشورت های بین الطرفین حل وفـصل       

. گردد
:مادۀ نهم

جانبین اهمیت تـصویب معاهـدات،       
کنوانسیون ها و سایر تشکیالت حقوقی      
بین المللی مربوطه را که جانبین به آن        

لحق باشند و حفاظـت و انکـشاف        م
سیستم های پایپ الین را تضمین نماید،       

. درک نموده اند



)١٠۵۴(مسلسل نمبر رسمي جريده ۵/۴/۱۳۹۰
:لسمه ماده

تي موافقه لیک د السلیکولو دغه بین الدول
د هغه موافقه  ) i(له نېې خه منعقد او د       
-چې ددې بین   ېلیک تر السلیکولو پور   

الدولتي موافقه لیک ـای نیـسي او د         
) ii(نېې تر    ۳۱کال د دسمبر د     ۲۰۴۵

.پورې به نافذ وي
:یوولسمه ماده

دغه بـین الـدولتي موافقـه لیـک د          
نېه ۱۱کال د دسمبر د میاشتې په ۲۰۱۰

په انلیسي، دري، هندي او ترکمني ژبو       
د عشق آباد په ارکې السلیک شو او په         
ولو دغو ژبوکې یو یو اصـل یـې لـه           

. اخونوخه هره یوه ته وېشل کېـي      
ددې بین الدولتي موافقه لیک د ترکمني،       

دري ژبو د متنونـو د      / انلیسي، پتو 
اختالف په صورت کې، د هغه د انلیسي 

.د اعتبار و دیژبې متن 

:مادۀ دهم
این موافقتنامۀ بین الـدولتی از تـاریخ        

امــضای (i)امــضاء منعقــد و الــی 
ــن   ــاگزین ای ــه ج ــه ایک موافقتنام

(ii)موافقتنامۀ بین الدولتی می گـردد       
نافـذ بـاقی     ۲۰۴۵دسمبر سال    ۳۱

. دمی مان
:مادۀ یازدهم

۱۱این موافقتنامۀ بین الدولتی بـه روز        
به لسان هـای     ۲۰۱۰ماه دسمبر سال    

انگلیسی، دری، هندی و ترکمنـی در       
شهر عشق آباد به امضاء رسیده و یک        
اصل آن در تمام این لسان ها به هر یک       

در صورت  . از جانبین توزیع می گردد    
اختالف در متن لسان های ترکمنـی،       

دری و هنـدی ایـن      /، پیشتو انگلیسی
موافقتنامۀ بین الـدولتی، مـتن لـسان        

. انگلیسی آن مدار اعتبار می باشد
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دافغانستان داسالمياسالمي دپاكستان د

جمهوري دولت جمهوري دولت 
په استازيتوبپه استازيتوب

آصف علي زرداري          حامد كرزى
دپاكستان د اسالمي    د افغانستان داسالمي
جمهوريت جمهور       جمهوريت جمهور 

ئيس                      رئيس ر

د هند جمهوري       دتركمنستان دولت
دولت په استازيتوب        په استازيتوب

مورلي ديورا      قربان قلى ماليكقولي ويج 
دهند جمهوريت        بيردي محمد اوف

دنفت او از دوزير   دتركمنستان دجمهو رئيس

به نمایندگیبه نمایندگی         
دولت جمهوریدولت جمهوری      
اسالمی افغانستاناسالمی پاکستان    

آصف على زردارى        حامد كرزى
يس جمهور           رئيس جمهوررئ

جمهورى اسالمى        جمهورى اسالمى
پاكستان                  افغانستان

به نمایندگیبه نمایندگی       
دولت ترکمنستاندولت جمهوری هند   

مورلی دویورا        قربان قلی مالیکقولی ویج
بیردی محمد اوفاز   وزیر نفت و گ

رئیس جمهور ترکمنستانجمهوری هند    
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتلـین ومحصـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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