
دافغانستان اسالمی جمهوریت
دعدلیی وزارت

رسمی جریده
ه فوق العاده گ
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ش.ھـ

 دبرنامو دتطبیق د تمویل په هکله د ایتالیا د
جمهوری دولـت او افغانسـتان اسـالمی    

.موافقه لیک جمهوری ترمن
المی جمهـوری دولـت ،  د پاکستان داس

اسـالمی جمهـوری دولـت،   دافغانستان د
د هند جمهوری دولت او ترکمنستان دولت 

یکی د پایپ الین د موافقه ازو د نل لدترمن
ا کلیک چو

   ــا و ــت ایتالی ــان دول ــه می موافقتنام
جمهوري اسالمی افغانسـتان در مـورد   

.تمویل تطبیق برنامه ها 
ـاز قتنامه پایـپ الیـن   چوب موافچار

میان دولت جمهوري اسالمی پاکسـتان  
،دولت جمهـوري اسـالمی افغانسـتان    
،دولــت جمهـــوري هنــد و دولـــت   

.ترکمنستان 
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)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢

په لوېدیو والیتونو کې د کرنې او د 
کلیو د پرمختیا له برنامو خه د 

الت د برنامو د تطبیق د تمویل په م
جمهوري داسالمياه دافغانستان

دولت او د ایتالیا د جمهوري 
دولت ترمن د موافقه لیک دتوشېح 

دافغانستان اسالمي ،په هکله
جمهوريت د رئیس 

فرمان
)٢٤:(ه
١٧/٣/١٣٩١:نېه

:لوم ماده
مادې د ) ۶۴(دد افغانستان د اساسي قانون 

ې د حکم له مخې د هېواد پـه  فقر) ۱۶(
لوېدیو والیتونو کې د کرنې او د کلیو د 
پرمختیا له برنامو خه د مالت د برنـامو د  
تطبیق د تمویل په اه د افغانستان د اسالمي 
جمهوري دولت او د ایتالیا جمهوري دولت 
ترمن موافقه لیک چې د ملـي شـوري د   

) ٣٤(نېې ٣٠/١/١٣٩١ولسي جرې د 
٣١/٢/١٣٩١د مشرانو جرې د ې او

په یـوه  ،ې مصوبو پربنس) ۳۱(نېې 

فرمان 
ورى اسالمى افغانستان رئيس جمه

در مورد توشیح موافقتنامه میان 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و 

دولت ایتالیا در رابطه به 
تمویل تطبیق برنامه های حمایت از 

برنامۀ زراعت و 
انکشاف دهات در 

والیات غربی
)٢٤: (شماره 
١٧/٣/١٣٩١: تاریخ 

:مادۀ اول
صت و شمادۀ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

قانون اساسی افغانستان موافقتنامـۀ  چهارم 
میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و 
دولت ایتالیا در مـورد تمویـل تطبیـق    
برنامه ها و حمایت از برنامـۀ زراعـت   
انکشاف دهات در والیات غربی کشور که 

مـؤرخ  ) ٣٤(بر اساس مصوبات شماره 
ـ ولسی جر٣٠/١/١٣٩١ ه و شـماره  گ

ــؤرخ )٣١( ــرانو ١٣٩١/ ٣١/٢م مش
ــداخل یــک  ــی ب جرگــه شــورای مل

الف



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
،ىمادو کې تصدیق شـو ) ۱۸(سریزه او 
.توشېح کوم

:دوه یمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او له 
موافقه لیک او دملي شوري له مصوبو سره 

.په رسمي جریده کې خپور شي،یوای دې
حامد کرزی

د اسالمي جمهوریت د افغانستان 
رئیس

ماده تصـدیق گردیـده،   ) ١٨(مقدمه و 
.دارمتوشیح می
:مادۀ دوم

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با 
موافقتنامه و مصوبات شـورای ملـی در   

.جریدۀ رسمی نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
د افغانستان اسالمي جمهوریت 

ملي شوري
ولسي جره

په لوېدیو والیتونو کې د کرنې او د 
د تطبیق له وکلیو د پرمختیا د برنام

د ،هکلهتمویل خه د مالت د برنامې په 
افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او د 

 له موافقه ایتالیا جمهوري دولت تر من
لیک خه د ولسي جرې تصدیق 

)٣٤: (ه
١٣٩١/ ٣٠/١: نېه

اساسي قانون د نوي یمې مادې د افغانستان د
ېدیو والیتونو کې د د حکم له مخې په لو
وکلیو د پرمختیا د برنامبرنامو او دکرنې او د

د تطبیق له تمویل خه د مالت د برنامې په 
جمهوري دولت هکله د افغانستان د اسالمي 

او د ایتالیا جمهوري دولت تر من موافقـه  
کال د وري ١٣٩١لیک،د ولسي جرې د 

په عمومي غونه کې ېنې)۳۰(دد میاشتې 
.شومادو کې تصدیق)۱۸(او هسریزهپه یو

"يابراهیم"وفوعبدالر
د ولسي جرې رئیس

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه 
میان دولت جمهوری از موافقتنامۀ

اسالمی افغانستان و دولت ایتالیا در 
مورد تمویل تطبیق 

زراعت و ۀحمایت از برناموبرنامه ها 
ت غربیاانکشاف دهات در والی

)٣٤: (شماره
١٣٩١/ ٣٠/١: تاریخ

نودم قانون اساسـی  به تأسی از حکم مادۀ
میان دولت جمهوری ۀ افغانستان، موافقتنام

اسالمی افغانستان و دولت ایتالیا در مورد 
تمویل تطبیق برنامـه هـا و حمایـت از    

در برنامۀ زراعت  و انکشـاف دهـات  
والیات غربی در جلسۀ عمـومی مـؤرخ   

ولسی جرگه ١٣٩١ماه حمل سال ) ٣٠(
دیق ماده تص) ١٨(به داخل یک مقدمه و 

.گردید
"ابراهیمی"عبدالرووف

رئیس ولسی جرگه

ج



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

ان اسالمي جمهوري د افغانست
ایتالیا جمهوري دولت د دولت او 

والیتونو ولوېدیترمن په 
د ختیا مکلیو پردکې د کرې او 

، په اهتمويلولودبرنامو
تصديقمشرانو جرېد 

)٣١:(ه
۱۳٩١/ ٣١/٢:نېه

حکـم  لهیمې مادې ي د اساسي قانون د نو
٣١/٢/١٣٩١مشرانو جرې د سره سم،
عمومي غونه کـې د افغانسـتان   نېې په 

ایتالیا جمهوري د اسالمي جمهوري دولت او 
په لوېدی والیتونو کـې د  ودولت تر من

په تمويلولوبرنامو د ختیا مکرې او کلیو پرا
مادو کې  ) ١٨(یوه سریزه او پهموافقه ليكاه

تصدیق ک.
"مسلمیار"فضل هادي 

رئیسد مشرانو جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه

گه مشرانوجرتصدیق
در رابطه به موافقتنامۀ میان دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان و دولت 
جمهوری ایتالیا در مورد تمویل برنامه 

ها و حمایت از برنامۀ زراعت و 
الیات غربیانکشاف دهات در و

)٣١(:شماره 
٣١/٢/۱۳۹١:تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی  
افغانستان، مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی 

موافقتنامـۀ میـان   ٣١/٢/١٣٩١مؤرخ
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت 
جمهوری ایتالیا در مورد تمویل برنامه هـا  
حمایت از برنامۀ زراعت و انکشاف دهات 
در والیات غربی را بداخل یک مقدمـه و  

.نمودتصدیق ماده ) ١٨(
"مسلمیار"فضل هادی 

مشرانو جرگهرئیس 

د



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢

بیق د تمویل په هکله د د برنامو د تط
دولت او افغانستان جمهوري ایتالیا د

دولت تر من يجمهورياسالم
موافقه لیک

په لویدیو والیتونوکې د کرنې (
برنامو او د کلیو د پرمختیا له 

خه مالت(
د ایتالیا جمهوري دولت او افغانسـتان  
اسالمي جمهوري دولـت،دواه پـدې   

او په "اخونو"موافقه لیک کې په ه د 
.یادېينومپه "اخ"انفرادي صورت د 

ایکیو له ) متقابلو(د دوست او یو تر بله 
په پام کې نیولو، د افغانسـتان، زیـاتې   

او پرمختیا ته په ولنیزې او اقتصادي ودې 
رسېدوکې له روانو مثبتو همکاریو خه 
په لمانلو سره، د نیوالې ولنې له ژمنې 
او د افغانستان د اقتصادي مقصدونو پـه  
واندې چې په افغانستان کـې د ملـي   
پرمختیایي ستراتیژ په توه دسته بندي 
شوي،سره ن په ن او همدارنه د 

.رسېدو کېزریزې پرمختیایي موخو ته په

مۀ میان دولت ایتالیا و موافقتنا
جمهوری اسالمی افغانستان در 
مورد تمویل تطبیق برنامه ها 

حمایت (
زراعت و ۀاز برنام

انکشاف دهات در 
)والیات غربی

دولت جمهوری ایتالیا و دولت جمهوری 
ان، هـر دو در ایـن   اسالمی افغانسـت 

و به " جانبین"موافقتنامه مشترکاً منحیث
.شوندنامیده می" جانب"صورت انفرادی

ــاط  ــتی و ارتب ــت دوس ــا نظرداش ب
متقابــل، تقــدیر از همکــاری هــای 
جاری مثبت در ذیل به رشد و انکشاف 
بیشتر اقتصادی و اجتماعی افغانستان، 
مــوازی بــا تعهــد جامعــۀ جهــانی 

بــال مقاصـد   و سهم گیـری در ق 
انکشـــافی افغانســـتان کـــه در 
افغانستان منحیث ستراتیژی انکشـاف  
ملی دسته بندی شده و همچنان نایـل  

.شدن به اهداف انکشافی هزارم

١



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
له کومه ایه چې ، په ترتیـب سـره د   

نېــه د ۱۸او ۲د اپریــل پــه ٢٠١٠
مالدار افغانستان د کرنې،اوبو لولو او 

)MAIL(د کلیو د بیا رغونې او ،وزارت
و د ایتالیا د دواوزارت) MRRD(پرمختیا

په لوېدیو "بهرنیو چارو له وزارت خه 
والیتونـــوکې دکرنـــې او کلیـــو 

"ختیا له برنـامو خـه د مالتـ   د پرم
SARD (Support Agriculture and

Rural Development) برنامې د يعني
 تطبیق لپاره د مالي وجوهو غوـتنه  

.کې وه
لدې چې د ایتالیا د بهرنیو چـارو د  پس 

وزارت د همکار او پرمختیا لپـاره د  
کال د جوالی ٢٠١٠رهبر کمېې، د 

یو والیتونو کـې د  نېه،په لوېد١٩په 
کرنې او کلیو د پرمختیـا د برنـامو د   
پیاوتیا لپاره مالي وجوه تصویب کـي  

.دي
:په الندې توه موافقې ته ورسېدل

۱۸و ٢ترتیب در تاریخ های ه باز آنجایکه 
وزارت زراعـت، آبیـاری و   ٢٠١٢ریل پا

وزارت احیا و انکشـاف  )MAIL(مالداری
تان هر دو تقاضـای  افغانس)MRRD(دهات 

وجوه مالی از وزارت امور خارجه ایتالیا برای 
تطبیق مشترک وزارت احیـا و انکشـاف   
ــاری و   ــت، آبی ــات و وزارت زراع ده

حمایت از برنامۀ زراعت و انکشاف "مالداری
ه ـرنامـی بـیعن"ربیـدهات در والیات غ

SARD (Support Agriculture and
Rural Development) ــده شــ

.دبودن
از آنجایکه، کمیتـۀ رهبـری بـرای    
انکشاف همکاری وزارت امور خارجه 

٢٠١٠جـوالی  ١٩ایتالیا به تـاریخ  
وجوه مالی را جهت برنامـه در تقویـه   
ــات را در  ــاف ده ــت و انکش زراع
والیت های غربی به تصویب رسـانیده  

.است
:قرارذیل به توافق رسیدند

٢



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
محتویات او تعریفونه

:لوم ماده
مادو او ١٨لیک له هوافقمدغه -١. ١

غـه جـزء   دریو ضمیمو خه چـې د ه 
:الینفک ل کېي را منته شوی دی

دېضــمیم)لــوم(۱د -١. ١.١
.برنامې د تطبیق الرود

ضمیمه د قرارداد د وتیا ۱-۲. ١. ٢
.معیار،اخالقي شرایط او عمومي اصول

ضمیمه د ایتالیا د بهرنیو ۳-١. ١. ٣
چارو د وزارت د همکار د پرمختیـا  
لپـاره د عمــومي ریاسـت تــدارکاتي   

).DGCS(لجدو
پدې توافق لیـک کـې النـدې    ١. ٢

:اصطالحانې الندې معناوې افاده کوي
Agreement-موجـوده  : وافقه لیـک ـم

.موافقه لیک
Parties-خونهدایتالیا جمهوري دولت -ا

.تافغانستان اسالمي جمهويد او 
GoI-:دایتالیا دولت.
IRA-:جمهوريتدافغانستان اسالمي.

MAIL-: ولو او مالدارد کرنې، اوبول

محتویات و تعریفات
:اولۀماد
ماده و سه ١٨این موافقتنامه از -١. ١

ضمایم که اجزای الینفک آن شمرده می 
:شوند، تشکیل شده است

رهنمود تطبیـق  ١ضمیمۀ -١. ١. ١
.برنامه

معیار شایستگی، ٢ۀضمیم-١. ٢.١
.شروط اخالقی و اصول عمومی قرارداد

جدول تدارکاتی ٣ۀضمیم-١. ١. ٣
ــرای انکشــاف  ریاســت عمــومی ب

ــاری وزا ــه  همک ــور خارج رت ام
).DGCS(ایتالیا 

اصطالحات آتی ۀدر این توافقتنام١. ٢
:معانی ذیل را افاده می نمایند

Agreement-ــه ــه : موافقتنام موافقتنام
.موجوده

Parties-دولت جمهوری ایتالیا و -جانبین
.جمهوری اسالمی افغانستان

GoI-:دولت ایتالیا.
IRA- :جمهوری اسالمی افغانستان.

MAIL-: ــاری و وزارت زراعت،آبیــ

٣
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.وزارت

MRRD- :بیارغونې او پرمختیا د کلیو د
.وزارت

MoF- :د مالیې وزارت.
MAE-DGCS- :  د ایتالیا د بهرنیو چـارو

دهمکار د پرمختیـا لپـاره   -وزارت
.عمومي ریاست

:Initiative-  دایتالیا دجمهوري دولت پـه
کـې  په لوېدیو والیتونو(مالي مرسته

پرمختیا له برنامې خه دکرنې او دکلیو د
.)د مالت برنامه

موافقه لیک موخهۀد دغ
:دوه یمه ماده

ـ  ه موافقهدغ-۱. ۲ و ديلیک پـه لوې
والیتونو کې  د مالي وجوهو او د کرنې 

) موجودې(له )SARD(ختیاااو د کلیو د پر
برنامې خه د مالت د برنامې د تطبیق په 

ــب او  ــئولیتاه د اخونووجای ونه مس
.مشخصوي

،ېمحتویاتوکلیک پهموافقههغدد-۲. ۲
بــودجې دلېدېــدو الرې چــارې او د

مدیریت، تـدارک، دلـت   کنالره،

.مالداری
MRRD-: ــاف ــاء و انکش وزارت احی

.دهات
MoF- :وزارت مالیه.

MAE-DGCS- : ــه ــور خارج وزارت ام
ریاست عمومی برای انکشـاف  -ایتالیا

.همکاری
:Initiative-)حمایـت از برنامـۀ   برنامۀ

زراعت و انکشاف دهات در والیـات  
به کمک مالی دولت جمهـوری  )غربی
.ایتالیا

هدف این موافقتنامه
:دومۀماد
ــب و -۱. ۲ ــه وجای ــن موافقتنام ای

مسئولیت های جانبین را در رابطه بـا  
ــه   ــق برنام ــالی و تطبی ــوه م وج

زراعت و ) موجوده(حمایت از برنامه "
در والیـات  ) SARD(انکشاف دهـات  

.مشخص می سازد" غربی
در محتویات این موافقتنامـه،  -۲. ۲

بودجـه،  قـا ل روشها و طرزالعمل انت
رداخـت هزینـه،  پتدارک، مدیریت،

٤
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و ورکونه، پلنه او د برنامې پورکه، ر

.ارزول ای کل شوي دي
ـ متود برنامې موخې، ه پـایلې او  قع

محتویات
:درېیمه ماده

ددې برنامې موخه د افغانستان د -۱. ۳
ملي پرمختیا د ستراتیژ مطابق، د کرنې 

و د پرمختیا د سکتور په سـرته  او د کلی
رسولو کې د کرنې، اوبـو لولـو او   
مالدار د وزارت او د کلیو د بیا رغونې 
او پرمختیا وزارت پیاوي کول د ملـي  
اوندو پرورامونو مستقیم مالت چې د 
کلیو د بیارغونې او پرمختیا پـه وزارت او د  
طبیعي سرچینو په ادارې پـورې اه مـومي،   

او د کرنـې تولیـدات، د   حاصل ورکونـه 
کرنې،اوبو لولو او مالدار په وزارت پورې 

.اونده اقتصادي بیا جوونه
ــه د  -۲. ۳ ــو ت ــامې موخ ددې برن

)۱(رسېدو لپاره اکل شوي فعالیتونه په 
او په الندې شوي ه ضمیمه کې تشریح 

:ديجزونو باندې وېشل شويدوو
هغه فعالیتونه پکې:د الف جزء-۱. ۲. ۳

گزارش دهی، تفتیش و ارزیابی برنامـه  
.گنجانیده شده است

اهداف، نتایج متوقع و محتویـات  
برنامه

:سومۀماد
هدف این برنامه تقویت نمودن -۱. ۳

ــداری و  ــاری ومال وزارت زراعت،آبی
وزارت احیاء و انکشـاف دهـات در   

ف دهات انجام سکتور زراعت و انکشا
ی انکشاف ملی افغانستان ژمطابق استراتی

ـ پحمایت مستقیم  ۀروگرام های مربوط
ملی که مربوط می شود به وزارت احیاء 

دهات و ادارۀ منابع طبيعی، و انکشاف
ــت، ــدات زراع ــلخیزی و تولی حاص

بازســـازی اقتصـــادی مربـــوط 
ــاری و   ــه وزارت زراعت،آبیـ بـ

.مالداری
ه جهت یشبینی شدپفعالیت های -۲. ۳

ۀرسیدن به اهداف این برنامه در ضمیم
تشریح گردیده و به دو جزء )١(شماره 

:قرار ذیل تقسیم بندی گردیده است
شامل فعالیـت  : جزء الف-۱. ۲. ۳
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شامل دي چـې د افغانسـتان اسـالمي    
جمهوریت ته د اتیالیا د جمهوري دولت 

بـودجې خـه   )کمکي(له مرستندویه 
تمویلېي او د کرنې،اوبـو لولـو او   
مالدار وزارت د تطبیقوونکي اران په 

.توه پکې برخه اخلي
هغه فعالیتونه پکې :جزءبد -۲. ۲. ۳

د ایتالیا د دولت شامل دي چې مستقیماً
د پروژو د تمویل لپاره د NABDPلخوا د 

ملرو ملتونو د پرمختیایي پرورامونـو  
)UNDP (  ي او دادارې ته ورکول کېـ

ملرو ملتونو د پرمختیایي پرورامونـو  
)UNDP(  انونو پـهاداره د اجراییوي ار

.توه دي
هغه فعالیتونه پکې : د ج جزء-۳. ۲. ۳

نیو شاملېي چې مستقیماً د ایتالیا د بهر
چارو د وزارت د پرمختیا یي همکار د 

) DGCS(تردې وروسته د(عمومي ریاست 
.لخوا اجراء کېي)په توه

هغو مسایلوچې دغه برنامه به پر-۳. ۳
هـرات، کې ددمخه په ملي پرورامونو

بادغیس او غور په لورو والیتونو فراه،
ـه  )۱(یې په ئیاتکې چې زیات جز

های می باشد که از بودجۀ کمکی دولت 
جمهوری ایتالیا به جمهوری اسـالمی  
افغانستان، تمویل می گـردد و وزارت  

ـ  داری منحیـث  زراعت، آبیاری و مال
ارگان تطبیق کننده رول خود را ایفا می 

.نماید
شامل فعالیت های :جزء ب-۲. ۲. ۳

می باشد که مستقیماً از طرف دولـت  
روگرام های انکشـافی  پایتالیا به اداره 

ـ جهت تمویل )UNDP(ملل متحد ه ژروپ
NABDP روگرام پتادیه می گردد و ادارۀ

) UNDP(های انکشافی ملـل متحـد   
ــث  ــوی منحی ــای اجرائی ــان ه ارگ
.می باشند

شامل فعالیت های می : جزء ج-۳. ۲. ۳
گردد که مستقیماً از طرف دولت ایتالیا بـا  
ریاست عمومی همکاری انکشـافی وزارت  

ـ از ایـن  (امور خارجه ایتالیا  س بحیـث  پ
)DGCS (باشداجرائیوی را دارا می.

این برنامه به مسائل که قبالً در -۳. ۳
ملی در چهار والیات غربی روگرام هایپ

همچو هرات، فراه، بادغیس و غور که 
) ۱(شماره ۀجزئیات بیشتر آن در ضمیم
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ـ ضمیمه کې  ویدي، تمرکـز  ای کل ش

.ولري
و ئیاتپه برنامې پورې د اوندو درې ونو جز

:عمده موخې عبارت دي له
اوبو لولو  او مالدار د کرنې،-۱. ۳. ۳

ــه الرې د  ــو لـ د وزارت د پرورامونـ
 مو، تازه او وچو مېـوو، زيزعفرانو،ورې

لرونکو مېوه جاتو او غله جاتو او نورو په شان 
رزتمنو اقالمو پورې د کرنیزې سودار په ا

رمخت او بازار مونـدنې د  پد اوند دایمي 
ــو  ــه موخــه د بزرانو،کورنی فعــالیتونو پ

،د کروندرو د انجمنونو او تولیدي )فامیلونو(
د بزرانو دقشـرونو د  نکوپراتیفونو په شا

ولنیزې او اقتصادي اوضاع د ه کولو لپاره 
خه مالت دعایداتو له فعالیتونو.

: دایریابیز ملي پرمختیایي پرورام-۳. ۳. ۲
د لو د اوبو،د اوبـو  (د کلیو د بنسونو 

لولو په منظور د اوبو د وېش له بنسـ،د  
لـه اجـراء او   )،پلونو او نورو)واونو(جادو

بیارغونې او د ولنیزو خدمتونو، له پرمخت،د 
یې په حسازمانونو د ولنې په حضور کې د نا

پالن په برنامه )محلي(يسطح د اقتصادي او ای
کې د ایي خلکو د ظرفیت له لوولو خه د 

ــده شــده، تمرکــز خواهــد گنجانی
.داشت

اهداف عمده جزئیات سه گانه مربوط به 
:برنامه عبارت اند از

روگرام های وزارت پاز طریق -۱. ۳. ۳
حمایـت از  : زراعت آبیاری و مالداری

های عایدات برای بهبود اوضاع فعالیت 
از -اجتماعی و اقتصادی اقشار زارعین

-قبیل دهقانان، فامیل ها، انجمن کاشت
تولیدی با هدف راتیف های پکاران و کو

یشرفت دایمی و فعالیت های بازاریـابی،  پ
مربوط به اقالم با ارزش تجارت زراعتی مانند 
زعفران، ابریشم، میوه های تازه و خشک، 

ت خســته دار و غلــه  میــوه جــا 
.جات و غیره

روگرام انکشـافی ملـی   پ-۳. ۳. ۲
برنامه حمایت از اجراء و احیاء : ایریابیز

زیربنا توزیع آب بـه  (زیربناهای دهات
منظور آب اشامیدنی، آبیاری، جاده ها، 

. و خـدمات اجتمـاعی  ) ل ها و غیرهپ
یشرفت ارتقاء ظرفیت مردم محـل در  پ

ـ برنامه  محلـی در  الن اقتصـادی و  پ
سطح ناحیـه، در حضـور اجتمـاع    
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.مالت برنامه

ددغې پروژې او ملـي برنـامو   -۳. ۳. ۳
اســانول،هم غــي کــول او د تخنیکــي 
مالت او تخنیکي مرستې برابرول، د همغ د 
ــارل    ــتي او ــه الرې سرپرس ــد ل واح

.کېی
ددې برنامې په تطبیق کې ذیـدخلې  

ارانونهمؤسسې او 
:لورمه ماده

هغه مؤسسې او ارانونه چې دغه -۱۰۴
برنامه کنترولوي،په هغه برخه کې چې د 
افغانستان په اسالمي جمهـوري دولـت   
پورې اه مومي د مالیې لـه وزارت، د  
کرنې، اوبولولو او مالدار له وزارت په 

ې د ملـرو ملتونـو د   چهغه برخه کې 
ر پورې اه پرمختیایي پرورامونو په دفت

مومي د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا له 
وزارت او د ملرو ملتونو د پرمختیایي 
پرورامونو له دفتر خه عبـارت دي،  
البته له هغو سره د جـال قراردادونـو   

.په عقدولو سره
رستندویه ـد مالیې وزارت به د م-۲. ۴

.سازمان ها
ـــماهنگی و  -۳. ۳. ۳ ــهیل، ه تس

ه و برنامه های ژروپحمایت تخنیکی این 
ملی و فراهم سازی کمـک تخنیکـی   

رستی و نظارت از طریـق واحـد   پسر
.هماهنگی

مؤسسات و ارگان های ذیدخل در 
تطبیق این برنامه

:چهارمۀماد
که این مؤسسات و ارگان های-۱۰۴

برنامه را کنترول می نمایند عبارتند از 
وزارت مالیه، وزارت زراعت،آبیاری و 
مالداری در بخش که مربوط به دولت 

. جمهوری اسالمی افغانستان می شـود 
ــات   ــاف ده ــا و انکش وزارت احی

روگـــرام هـــای  پو دفتـــر 
ــش  ــد در بخ ــل متح ــافی مل انکش
ــر انکشــافی  ــه دفت ــوط ب کــه مرب

ــرد  ــی گ ــد م ــل متح ــه مل د البت
ــای   ــرارداد هـ ــد قـ ــا عقـ بـ

.جداگانه با آنها
وزارت مالیه مسئولیت مدیریت -۲. ۴
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بودجې مالي مدیریت مسئولیت، )کمکي(

انـو او بـودجې   په غاه ولـري، د خز 
ریاستونه به د بـودجې د کنتـرول، د   
افغانستان د کابل په د افغانستان بانک کې 
د برنامې د مالي مرستو لپاره د بـانکي  

راره کولو په قحسابونو د پرانیستلو او بر
شمول د بودجې د مدیریت په منظور الزم 

.اقدامات کوي
۴ .۳- ولو او مالدارد کرنې، اوبو ل

کلیو د بیا رغونې او پرمختیا وزارت او د 
وزارت تضمینوي چې ول افغاني ذیدخل 
ارانونه ددې موافق لیک ول شرایط په 
بشپه او په مستقیمه او یا غیرمسـتقیمه  
توه تطبیقوي، دغه برنامه په پـام کـې   

.نیسي
د الف په جزء پـورې اونـد   -۴. ۴

دکرنې د فعالیتونو په هکله د کرنې، اوبو 
لدار وزارت، دغه وزارت لولو او ما

ول قراردادونه، فرمایشونه او د مرستې 
ـ تأدیات سرته رسوي د کرنـې،  وـاوب

وزارت، ددې برنامې ولو اوـل مالدار
د مالي او اجراء،) بررس(د مالي پلنې 

اتیاوو  د رپوونو د تصدیق لپاره پلونکی 

مـــالی، بودجـــۀ کمکـــی    
ــت   ــد داش ــده خواه ــه عه .را ب

ریاست های خزاین و بودجه اقـدامات  
الزم را به منظور مدیریت بودجه، بـه  
شمول کنترول بودجه،افتتاح و برقراری 
حسابات بانکی برای کمک های مـالی  

نامــه در دافغانســتان بانــک،   بر
.افغانستان-کابل

ــاری و -۳. ۴ ــت، آبی وزارت زراع
مالداری و وزارت احیاء و انکشـاف  
دهات تضمین می نمایند که تمام ارگان 
های ذیدخل افغانی، تمام شرایط ایـن  
موافقتنامه را بطور کامل مستقیم و یا غیر 
مستقیم تطبیق و این برنامه را رعایـت  

.می نمایند
در مورد فعالیت های زراعـت  -۴. ۴

مربوط جزء الف، وزارت زراعت،آبیاری 
و مالـــداری،این وزارت تمـــام  
قراردادها،فرمایشات و تادیات کمک را 

وزارت زراعت،آبیاری و . انجام می دهد
مالداری ارگان تفتیشی را جهت بررسی 
مالی و اجراء تصدیق گزارشات مـالی  

وظیف ضروریات این برنامه انتخاب و ت

٩
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اران اکي او توظیفوي، لتونه یې د 

ودجې له الف جزء خه مالي مرستې د ب
.ورکول کېي

۵ .۴- ولو او مالدارد کرنې، اوبول
وزارت د هم غ د برنـامو د اجـراء   
یون، د هغه وزارت په چوکا کې ددې 
پرورام د مسئول په توه ل کېـي،  

د قانون، د اتویون د افغانستان د تدارک
تدارک لپاره د کرنې، اوبـو لولـو او   

د کورني دیپارتمنت له مالدار د وزارت 
مللي مرسته لپه پام کې نیولو سره د بین ا

کوونکو په مالت لکه د و ونو پروژو 
مدیریت، مالي مدیریت، پلنه او بررسي 

د هم غـ د برنـامو د   .سرته رسولې
   خـه جـو لورو تنو له اجراء یون
شوی چې د نیواـل بانـک د پـروژو    

ـ .مدیریت په غاه لري دان اضافي کارمن
به هم د هغوی مالت وکي چې د ایتالیا د 

د مرستې په واسطه به تمویل ) الف جزء(
 ولو او مالدارشي خو د کرنې، اوبو ل

سره به کـار وکـي چـې    وزارت له 
د برنامې مدیریت به هماغې طریقې ته په 

ــ ــې نی ــره چ ــام س ــک ـپ وال بان

مصارف آن از جـزء الـف   .می نماید
ــالی   ــک م ــه کم ــه پبودج رداخت

.می شود
یونت اجـرای برنامـه هـای    -۴. ۵

هماهنگی وزارت زراعـت، آبیـاری و   
مالداری در چوکات آن وزارت منحیث 

روگـرام محسـوب مـی    پمسئول این 
یونت اجرای برنامه های هماهنگی .گردد

ۀه را با حمایژروپاز قبیل مدیریت چندین 
کمک کننده های بـین المللـی بـا    
درنظرداشت قانون تدارکات افغانستان، 

ارتـمنت داخلـی وزارت زراعت، پدی
آبیاری و مالداری برای تدارک، مدیریت 
مالی، تفتیش و بررسی را انجـام داده  

یونت اجرای برنامه های هماهنگی . است
متشکل از چهار فرد بوده که مـدیریت  

ا بـه عهـده   روژه های بانک جهانی رپ
آنها را کارمندان اضـافی نیـز   . دارد

حمایت خواهند کرد که توسط کمـک  
تمویل گردیده اما بـا  )جزء الف(ایتالیا

وزارت زراعت،آبیاری و مالداری کار 
خواهند نمود که مدیریت برنامه را با در 
نظرداشت همان طریقه بانـک جهـانی   
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ــه    ــاکلې ده پ  ــاره ــروژې لپ د پ

.غاه ولري
فـراه او  بـادغیس، ت،په هرا-۴. ۶

 ولو او مالدارغورکې د کرنې، اوبول
په وزارت پورې اوند والیتي دیپارتمنتونه 
ایي دفترونه دي، د هم غ د واحد تر 

) محلـي (الروونې النـدې د ـایي   
فعالیتونو او پـروژو د ادارې مسـئول   

په بودجې دغه پرورام د الف جزء.دي
فترونـو  او قسماًد ج له جزء نه له دغو د

.خه تمویلېي
د کلیو د بیا رغونې او پرمختیـا  -۴. ۷

وزارت په افغانستان کې د کلیو د پرمختیا 
د کلیـو د  .د فعالیتونو مسئولیت لـري 

لوېديوبیارغونې او پرمختیا وزارت په 
غوره شوو والیتونو کې خپل پرورامونه 
د ملرو ملتونو د پرمختیایي دفتر له الرې 

لـه جـزء خـه    بچې د بودجې د 
.تمویلېي، سرته رسوي

د ایریابیز د ملي پرمختیا پرورام، -۴. ۸
د افغانستان په کلیو کې د بېـوزل پـه   
کمولو او د ژوند د سطحې په لوولو کې 

اسپانیې،جاپان،چې د کاناا، انلستان،

ه تعیین گردیده بـه عهـده   ژروپبرای 
.خواهد داشت

ارتمنت های والیاتی مربوط پدی-۴. ۶
وزارت زراعت، آبیاری و مالـداری در  
هرات، بادغیس، فراه و غور دفاتر محلی 
بوده تحت رهنمایی واحـد همـاهنگی   

ه هـای  ژروپمسئول ادارۀ فعالیت ها و 
روگـرام  پایـن  . محلـی مـی باشـد   

بــا بودجــه جــز الــف و قســماً از 
ــل    ــاتر تموی ــن دف ــز ج از ای ج

.می گردد
وزارت احیا و انکشاف دهات -۷.۴

مسئول فعالیت های انکشافی دهات در 
ــتان را دارد ــا و . افغانس وزرات احی

انکشاف دهات در والیات انتخاب شدۀ 
غربی از طریق دفتر انکشافی ملل متحد 
ــل   ــه تموی ــزء ب بودج ــه از ج ک

روگرام هـای خـویش را   پمی گردد 
.انجام می دهد

ایریا بیز روگرام انکشاف ملی پ-۴. ۸
مشترک وزارت احیـاء و  ۀیک وسیل

انکشاف دهات و ادارۀ انکشافی ملـل  
متحد به مقصد مشارکت جمعی در تقلیل 
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،ناروې او دنمارک په شان بلجیم،هالن

وونو مرسته کوونکو په واسطه تمویل
، د ولیز ون په مقصد د کلیو د وىش

بیا رغونې او پرمختیا د وزارت او ملرو 
ملتونو د پرمختیایي ادارې یوه ه وسیله 

تراوسه پورې دوه میلیونه ـه  چې ده، 
له ٢٠٠٩دغه اداره د .اخیستونکي لري

جوالی خه د درېیم فېز فعـالیتونو تـه   
.داخله شوېده

ایي اداره د ملرو ملتونو پرمختی-۴. ۹
کې د ایریـابیز د ملـي   تپه حاضر حال

پرمختیا پرورام مالي او اداري مرسـته  
کوي چې پدې وسیله د ایتالیـا مـالي   

لومی د ،مطابقجزءد )ب(لت د 
وروسـته د ملـرو   اومالیې وزارت ته

ملتونو پرمختیايي اداره لت د هرات د 
ایریابیز د ملي پرمختیا د پرورام ساحوي 

ته د والیتونو او اونـدو کلیـو د   دفتر
پروژوي فعالیتونو د پرمخبیولـو لپـاره   

.ورتحویلوي
وزارت او د ملرو ملتونو محترمد مالیې

پرمختیایي اداره تفاهم لیـک السـلیک   
د ملـرو ملتونـو پرمختیـایي    . کوي

غربت و ارتقاء سطح زنـدگی دهـات   
افغانستان که توسط چنـدین کمـک   
ــد کانادا،انگلســتان،  ــدگان مانن کنن

انیا، بلجیم، هالنـد،ناروی و  پان،هسپجا
ــت  ــده اس ــل گردی ــارک تموی دنم

تا بـه الحـا ل دارای دو میلیـون    که
این اداره از جوالی . مستفیدین می باشند

در فعالیت فیز سـوم داخـل   ٢٠٠٩
.گردیده است

ادارۀ انکشافی ملل متحـد در  -۴. ۹
روگرام انکشاف ملی ایریا پحالت حاضر 

. بیز را کمک مالی و اداری می نمایـد 
که بدین وسیله هزینه مالی ایتالیا مطابق 

اوالً به وزارت مالیه و بعـد  ،)ب(جزء 
ۀانکشافی ملل متحد و بعد ادارۀبه ادار

انکشافی ملل متحد هزینه را به دفتـر  
روگرام انکشاف ملی ایریا بیز پساحوی 

یشـبرد فعالیـت هـای    پهرات جهت 
وی والیات و دهات مربوطه تحویل ژروپ

.می دهد
وزارت محترم مالیه و ادارۀ انکشـافی  

مـه را بـه امضـاء    ملل متحد تفاهم نا
انکشافی ملـل متحـد   ۀادار. میرسانند
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د خپلـو  ) ٪٣(اداره د اصل لـت 

لتونو لپاره اخلي او د غه لـت د  
تدارکاتو، پلنـې،  نظره اصولو لهخپلو 

ــاره    ــې لپ ــالي پلن ــې او م ارزون
.استعمالوي

هېواددفتر د ایتالیا د )DGCS(د -٤. ١٠
په توه د برنامې د الف، مالي نمايندد

لپـاره د بـودجې د   اجزاووب او د ج 
دفتـر د  )DGCS(برابرولو مسئول دی، د

ایتالیا له جمهوري دولت خه استازیتوب 
کې د ایتالیا د سفارت د کوي او په کابل 

UTL  دفتر له الرې سپارل شوې چـارې
.سرته رسوي

په کابل کې د ایتالیا سفارت په -٤. ١١
کابل کې د ایتالیا د جمهوري دولـت د  

 ه د پرمختیایي ) سفارت(نمايندپه تو
له الرې د ایتالیا ) UTL(همکاریو د دفتر د

د دولت او افغانستان تر من د پرمختیایي 
سرپرسـت د ژو د ولو فعـالیتونو  پرو

.په غاه لريمسئوليت 
پـه  به)CU(د هم غ واحد-٤. ١٢
سطح په هرات کې جوه ) محلي(يای

 ولو او مالدارو د کرنې،اوبول شي تر

از اصل هزینه را جهت مصارف ) ٪٣(
اداری خویش اخذ می دارد و این هزینه 
را نظر به وصول خویش برای تدارکات، 
تفتیش ارزیابی و تفتیش مالی اسـتعمال  

.نمایدمی
منحیث نمایندگی )DGCS(دفتر-٤. ١٠

وری مالی کشور ایتالیا مسئول فراهم آ
بودجه به اجزای الف، ب و ج برنامه می 

از دولت جمهوری )DGCS(دفتر. باشد
ــوده و   ــدگی نمـ ــا نماینـ ایتالیـ

ــر ــق دفتـ ــفارت UTLاز طریـ سـ
ــه را  ــور محول ــل ام ــا در کاب ایتالی

.اجراء می نماید
سفارت ایتالیا در کابل منحیث -٤. ١١

نمایندگی دولت جمهوری ایتالیا در کابل 
رسـتی تمـام   پرمسئولیت س)سفارت(

ه های انکشافی بـین  ژروپفعالیت های 
دولت ایتالیا و افغانستان را از طریق دفتر 

به عهده ) UTL(همکاری های انکشافی
.دارد
،به سطح )CU(واحد هماهنگی-٤. ١٢

محلی در هرات تأسیس گردیده تا تمام 
سهولت ها را برای تطبیق برنامه هـای  
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وزارت او د کلیود بیا رغونې او پرمختیا 
وزارت د برنامو او د ایریـابیز د ملـي   

لپاره د برنامې د تطبیق )NABDP(پرمختیا
ولې هغه اسانتیاوې چې د برنامې اغېزمن 

برابرې .او کارېدونکی تطبیق اسانه کي
 ولو او مالداري او د کرنې، اوبو لک
وزارت لــه تــدارک خــه دمخــه د 
قراردادونو او رپو ورکونې له مدیریت 

د پروژې په وله CU.سره مرسته کوي
له افغان مدیر . موده کې فعال پاتې کېي

ـ  IM، د CUجـو  خه  ې د برنامـه چ
په کرنې،اوبو لولو او مالدار د وزارت 

اکل شوې او د هـم غـ د   واسطه
رې یـې مالتـ   الله ICایتالوي برنامې 

. کېي
د برنامې د افغان مدیر په هم غIC د 

سره چې مستقیماً د ج په جـزء کـې د   
اداره ،ایتالیا د مرستو لخوا تطبیق شوې

يكې.
رهبر ه کمیه چې ددغه د-٤. ١٣

لیک په قـانوني لـوه سـطح    هوافقم
عـالي  ۀنومېي، ددې برنامې د یو)jsc(د

سالکار او ارنیز ارـان پـه توـه    

وزارت زراعت، آبیاری و مالـداری و 
وزارت احیاء و انکشاف دهات و برنامه 

تشکیل )NABDP(انکشاف ملی ایریا بیز 
شده که تطبیق مؤثر و کارآمد برنامه را 
تسهیل بخشیده و وزارت زراعت،آبیاری 

مـدیریت  ،و مالداری قبل از تـدارک 
ــی ــزارش دهـ ــا و گـ قراردادهـ

ــاند را ــاری میرس ــام CU.ی در تم
ــدت  ــم ــاقی  ژروپ ـــعال ب ه ف

ــد ــی مان ــدیر CU.م ــکل از م متش
ــه  ــان برنام ــط IMافغ ــه توس ،ک

ین یوزارت زراعت،آبیاری و مالداری تع
ـ   ــق برنامــ ــده و از طریـ ۀشـ

ــاهنگی  ــت  ICهم ــالیوی حمای ایت
.می گردد

IC  با هماهنگی مدیر افغان برنامه کـه
مستقیماً از طرف کمک های ایتالیا در 
ــده اداره ــق شـ ــزء ج تطبیـ جـ

.می گردد
مشترک که در کمیته رهبری-٤. ١٣

ـ  ) jsc(ۀسطح بلند قانونی این موافقتنام
نامیده می شود منحیث یـک ارگـان   
مشورتی و نظارتی عالی ایـن برنامـه   
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جوېي،د افغانانو لخوا د مالیې وزارت 
له استازو خه ترتیبېي او د سالکارانو 
 ولو او مالداره د کرنې، اوبو لپه تو

نې او پرمختیا د وزارت،د کلیو د بیارغو
    وزارت د مسئولینو لخـوا یـې مالتـ
کېي،د ایتالیا په افغانستان کې د ایتالیا د 

د استازو او د ایتالیا د همکاریو د سفارت
نو په توـه  امسئولینو لخوا یې د سالکار

د سالکارانو په توه IMاوIC.مالت کېي
خه اسـتازیتوب  ICون کوي او له 

.کوي
ات کې هم د ذیـدخلو  په هر-٤. ١٤

مراجعو کمیې د فعالیتونو په پیاوي کولو 
کې د دخیلوالي په مقصدونو، د ـایي  

نمایند،) والیت ولسوال(ادارو محلي
کرنیزو اواقتصادي تشکیالت، د ولنیزو

سازمانونو استازي، متفکر رهبران، د مالي 
.او نورو کمیو غي

د ایتالیا د جمهوري دولت وجیبې او 
مسئولیتونه
:پنمه ماده

ــوري -٥. ١ ــا جمهــ د اتیالیــ

تشکیل می شود از جانب افغانهـا بـا   
نمایندگان وزارت مالیه ترتیب شده و از 
طرف مسئولین وزارت زراعت،آبیاری و 
مالداری، وزارت احیـاء و انکشـاف   

ورین حمایت گردیده، دهات بحیث مشا
از جانب ایتالیا از طـرف نماینـدگان   
سفارت ایتالیا در افغانستان و مسئولین 
همکاری های ایتالیا بحیث مشـاورین  

بحیـث  IMوIC.حمایت مـی گـردد  
ICمشــاورین اشــتراک نمــوده و از

.کنندنمایندگی می
کمیته های مراجع ذیدخل نیز -٤. ١٤

در تقویه در هرات به مقاصد دخیل بودن 
فعالیت ها، نماینـدگی ادارات محلـی   

، تشکیالت اقتصادی، )والیت، ولسوالی(
نماینده های سازمان های اجتمـاعی و  
زراعتی، رهبران متفکر، اعضای کمیته 

.های مالی وغیره
وجایب و مسئولیت های دولـت  

جمهوری ایتالیا
:نجمپۀماد
دولت جمهوری ایتالیا خود  را -٥. ١

١٥



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
د رهبر د کمېې لـه  ) DGCS(دولت 

ــامې   ــې برن ــته دغ ــور وروس منظ
ــه د  ــورو ٦.٢٠٠.٠٠۰.٠٠تـ یـ

.مبلغ په برابرولو ژمن دی
یــورو مبلــغ د ۲،۵٠٠،٠٠٠،٠٠-٥. ٢

ددې ،افغانستان د اسالمي جمهوریت له الرې
ې موافقه برنامې د الف جزء په برخه کې، دد

سره لول لولیک د موادو له په پام کې نیو
ددې بودجې تفکیـک د اخونـو د   . کېي

:موافقې مطابق په الندې توه دی
یورو مبلغ ٢.٢٦٨.٢٥٠.٠-١. ٢. ٥

والیتونو کې د سـوداریزو  لوېديوپه 
تولیداتو د پرمختیا په خاطر د وسایلو او 
بنسونو د ه کولـو لپـاره د کرنـې،   

لو او مالدار وزارت ته د مرستې اوبولو
.لپاره

یورو مبلغ ١٠٢.٤٠٠.٠٠-٢. ٢. ٥
د اقتصادي تشـکیالتو د کـارکونې د   
پیاوتیا د بزرانو، تعـاوني انجمـن او   
کوپراتیفونو د فني امکاناتو د پیـا وي  

.کولو لپاره
یورو مبلغ د ١٢٩.٣٥٠.٠٠-٣. ٢. ٥

خلکو د و د سطح د لوولو لپاره، د 

بعد از منظـوری کمیتـۀ   مسئول تعهد 
متعهد به فـراهم آوری  )DGCS(رهبری 

بـه  ٦،٢٠٠،٠٠٠،٠٠بودجه مبلغ ایرو
.این برنامه می باشد

رو وی٢،٥٠٠،٠٠٠.٠٠مبلغ -٥. ٢
از طریق جمهوری اسالمی افغانستان در 
بخش جزء الف از برنامه با درنظرداشت 

ـ  توافقممواد ایـن   مصـرف  ه نامـه ب
ـ تفکیک این بودجه طبق .میرسد ۀموافق

:جانبین قرار ذیل می باشد
٢،٢٦٨،٢٥٠.٠مبلغ -١. ٢. ٥

ــ ــا وزارت  وی ــک ب ــرای کم رو ب
ــت ــداری جه ــاری و مال زراعت،آبی

بهبــودی وســایل و زیربناهــا بــرای 
انکشاف تولیدات تجارتی در والیـات  

.غربی
رو وی١٠٢،٤٠٠.٠٠مبلغ -٢. ٢. ٥

ــای   ــت کارگشـ ــت تقویـ جهـ
ــات   ــادی، امکان ــکیالت اقتص تش

ــی د ــاونی  فن ــن تع ــاقین و انجم ه
.راتیف هاپو کو

رو وی١٢٩.٣٥٠.٠٠مبلغ -٣. ٢. ٥
ــردم در   ــافع م ــاء من ــت ارتق جه

١٦



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
ختیا،ېنې، زده کې، د مقررې د پرا(

رنوالي او له کرنیزو تولیداتو خه د 
په شان خدمتونو له واندې کولو ) ارنې

.خه په مالت سره
د هرې برخې لپـاره اکـل   -٤. ٢. ٥

شوې بودجه کېدای شي د عمومي پالن له 
بند وروسته بدلون ومومي پدې لفورمو

شرط چې وله بودجه د الف جـزء لـه   
یورو مبلغ خه تېری ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠

.ونکي
ورو مبلغ ـی٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠-٣. ٥
جزء په برخه کې کارول کېي چې بد 

د هغو ورکه او اداره د هم غ د واحد 
 ولو او مالدارد کرنې، اوبو ل په مالت
وزارت د برنامو د تطبیق لپاره د ملرو 
ملتونو د سازمان د پرمختیایي پرورامونو 

ددې جـزء  فتر لخوا صورت مومي،د د
تخصیص او مدیریت د ملرو ملتونـو د  
پرمختیايي پرورامونو د دفتر د کـاري  

.پروسې مطابق صورت مومي
ایتالیا د پرمختیـایي همکـاریو   -٥. ٤

عمومي دفتر د پورتن بودجې سـربېره  
یورو مبلغ د ج جزء په ٢٠٠.٠٠٠.٠٠

ـ   خــدمات ۀحمایــت بــا ارایـ
ــو  ــق، (همچـ ــعه، تحقیـ توسـ

آموزش، چگونگی مقـرره و نظـارت   
).زراعتیتولیدات 

ین شده برای هر یتعۀبودج-٤. ٢. ٥
تواند بعد از فورمول بنـدی  بخش می

ر نمایـد بـه شـرط    یی تغیالن عمومپ
ــغ   ــه از مبل ــوع بودج ــه مجم آنک

ـ  وی٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠ فرو جـزء ال
.تجاوز نکند

رو وی٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠مبلغ -٣. ٥
را در بخش جزء ب بکار برده شده که 

رداخت و اداره آن از طـرف دفتـر   پ
های انکشافی سـازمان ملـل   روگرامپ

متحد جهت تطبیق برنامه هـای وزارت  
مالداری با حمایـت  آبیاری و ،زراعت

. گیـرد واحد هماهنگی صورت مـی 
تخصیص و مدیریت این جـزء مطـابق   

های انکشافی روگرامپروسه کاری دفتر پ
.گیردملل متحد صورت می

دفتر عمومی همکـاری هـای   -٥. ٤
انکشافی ایتالیا بر عالوه بودجه فـوق،  

رو را در بخش وی٢٠٠.٠٠٠.٠٠مبلغ 

١٧



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
برخه کې د خپلو موجودو کورنیو قواعدو 

ــ ــې  مط ــو ک ــدې برخ ــه الن ابق پ
:برابروي

یورو مبلغ ٧٣٥.٠٠٠.٠٠د -٥. ٣. ١
حـد د  واد ارنې او نمایشي همغ د

روانو لتونو په شـمول د سـاحوي   
.فعالیتونو لپاره

یورو مبلغ ٤٦٥.٠٠٠.٠٠-٥. ٣. ٢
مرستې د ایتالوي متخصصینو په يتخنیک

برابرولو سره چې د ایتالیا د بهرنیو چارو 
د پرمختیایي همکاریو د عمومي د وزارت 

ریاست په واسطه اکل کېي او معاشونه 
یې له یوې جال برخې خـه ورکـول   

يکې.
د ایتالیا د حکومت لخوا برابره -٥. ٥

شوې کمکي بودجه یوازې او یـوازې د  
په .يکېلبرنامې د لتونو لپاره لو

ب او ج جزء کې شامله د کلیو د الف،
الیتونو د مالت لپاره پرمختیا او کرنې د فع

برابره شوې بودجه، د الندې مقصـدونو  
ول کېيلپاره ل:

د تجهیزاتو، فرنیچر، د کرنې -١. ٥. ٥
.د تجهیزاتو او آالتو برابرول

داخلـی ۀجزء ج طبق قواعد موجـود 
خویش در بخش هـای ذیـل فـراهم    

:نمایدمی
وروی٧٣٥.٠٠٠.٠٠مبلغ -٥. ٣. ١

جهت فعالیت های سـاحوی بشـمول   
مصارف جاری واحد هماهنگی نظارت و 

.نمایشی
یورو ٤٦٥.٠٠٠.٠٠مبلغ -٥. ٣. ٢

کمــک هــای تخنیکــی بــا فــراهم 
ــه    ــالوی ک ــین ایت آوری متخصص
توسط ریاست عمومی همکاری هـای  

خارجه ایتالیا انتخاب و انکشافی وزارت
رداخته پمعاش آنها از یک بخش جداگانه 

.شودمی
کمکی فراهم شـده از  ۀبودج-٥. ٥

طرف حکومت ایتالیا تنها و تنها جهت 
ۀبودج. مصارف برنامه به مصرف میرسد

فراهم شده جهت حمایت فعالیت های 
انکشافی دهات و زراعت شامل اجزاء 

ـ   ه الف،ب و ج  برای مقاصد ذیـل ب
:مصرف میرسد

فــراهم آوری تجهیــزات، -١. ٥. ٥
.زراعتیفرنیچر، تجهیزات و آالت 

١٨



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
) ایتالیا(په افغانستان او بهر-٢. ٥. ٥

.کې د کارمندانو زده که
ــاتو،(د-٣. ٥. ٥ ــاکوونکو، ترمیم پ
روان ) ورو په شاننلو، نفتي موادو او نيم

.لتونه
قوریه جاتو، بـاغچو او  (د -٤. ٥. ٥

په شان کرنیز فعالیتونه )نورو محصوالتو
او د ه اخیستونکو پـه نفع،کلیـوالي   

.بنسیز فعالیتونه
د ایي سالکارانو معاش او د -٥. ٥. ٥

.سفر لتونه
٥. ٥. ٥-DGCS  دفتر، یو تن ایتـالوي

شخص په متخصص د استازي او مسئول 
توــه د ــې رهبــر پــه کمیــه 

.کې اکي
د افغانستان د اسالمي جمهوریـت  

وجیبې او مسئولیتونه
:شپمه ماده

د مالیې وزارت د افغانسـتان د  -٦. ١
اسالمي جمهوریت د رسمي استازي پـه  
توه، د اجراء کوونکي او د کمکي مالي 

.وجوهو د تسلیم مسئولیت په غاه لري

ــدان در -٢. ٥. ٥ ـــوزش کارمن آم
)ایتالیا(افغانستان و خارج 

از قبیـل  (مصارف جاری -٣. ٥. ٥
تـرمیمات، مـواد صــفا کننـده،   

).شستشوی، مواد نفتی و غیره
فعالیت های زراعتی از قبیل -٤. ٥. ٥
ــه ج( ــره قوری ــا و غی ات،باغچــه ه

و فعالیت هـای زیربنـایی   ) محصوالت
.روستایی به نفع استفاده کنندگان

معاش و مصـارف سـفر   -٥. ٥. ٥
.مشاورین محلی

ــر-٥. ٥. ٥ ــر DGCSدفت ــک نف ی
متخصص ایتالوی را منحیث نماینـده و  
شخص مسئول در کمیتۀ رهبری مشترک 

.ن می نمایدیتعی
وجایب و مسئولیت های جمهوری 

المی افغانستاناس
:ششمۀماد
وزارت مالیه منحیث نماینـدۀ  -٦. ١

رسمی جمهوری اسـالمی افغانسـتان   
مسئولیت ارگان اجراء کننده و تسلیم 

.وجوه مالی کمکی را به عهده دارد

١٩



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
وبو لولو او مالدار د کرنې،ا-٦. ٢

وزارت او د ملرو ملتونو پرمختیـایي  
اداره د تطبیقوونکو ارانونو په توـه  

.مسئولیت لري
د مالیې وزارت به الندې چارې -٦. ٣

:په غاه ولري
د وزارت د پرسونل له منه -٦. ٣. ١

د مالیې د وزارت د استازي په توه د یوه 
د ارتباطي شخص اکل او په کابل کـې  

ایتالیا سفارت ته د هغه د ارتباطي آدرس 
.استول

د کمکي بـودجې د مـالي   -٦. ٣. ٢
لتونو په هکله د معلوماتو وانـدې  
کول چې د لت اجرایي استازي به په 

والیتونو کې د برنامې د شـپ  لوېديو
میاشتني بشپ مالي رپو د برابرولو لپاره 

.ورخه ه واخلي
کار د عمومي د همDGCSد -٦. ٣. ٣

کمیې په موافقه د مالي مدیریت د سیستم 
.منظورولدهغهتأمینول او

دبررساحتماليدDGCSد-٦. ٣. ٤
رسېدوپایتهلهپروژېدلپاره،مقصدونو

مـودې کلونوپنوترۀلترلوروسته

ــاری و  -٦. ٢ ــت آبی وزارت زراع
مالداری و ادارۀ انکشافی ملل متحـد  
منحیث ارگان هـای تطبیـق کننـده    

.مسئولیت دارند
وزارت مالیه امور ذیل را بـه  -٦. ٣

:عهده خواهد داشت
ن یک شخص ارتباطی از یتعی-٦. ٣. ١

رســونل وزارت منحیــث  پبــین 
ــال   ــه و ارس ــدۀ وزارت مالی نماین
آدرس ارتباطی آن به سفارت ایتالیـا در  

.کابل
ۀ معلومــــات یــــارا-٦. ٣. ٢

در مورد مصارف مالی بودجۀ کمکی که
مصرف برسد به نمایندگان اجراییتوسط

جهت تهیه گزارش شش ماهه مالی مکمل 
برنامه در والیـات غربـی اسـتفاده   

.خواهد نمود
تأمین سیسـتم مـدیریت   -٦. ٣. ٣

کمیتۀ عمومی همکـاری  ۀمالی با موافق
DGCSآنو منظوری.

حفظ تمام اسناد برنامه برای -٦. ٣. ٤
ــل   ــد اق ــدت ح ــم ــال پ نج س

ـ بعد از خـتم   ه بـرای مقاصـد   ژروپ

٢٠



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
ـ دبرنامېدپورې ـ وـول ندونوـس

.وموميصورتبهلـسات
لو او مالدار د کرنې،اوبو لو-٦. ٤

وزارت او د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا 
د ملـي  NABDPوزارت او دایریا بیـز  

رمختیا پرورام به الندې چارې په غاه پ
:ولري

د پروژو د هم غ د واحد-٦. ٤. ١
PICUلي پرمختیا د ـریا بیز د مـاو د ای

د پرسونل له منـه د  NABDPپرورام 
ــالکارانو اود  ــو سـ د DGCSکورنیـ

متخصصینو په مالت د برنامې د فعالیتونو 
د تنظیم لپاره د یوه مسئول شخص او ژمن 

.کاري یم اکل
په هـرات کـې د افغـاني    -٦. ٤. ٢

ايتـالوي لخـوا د  DGCSمنیجرانو او د 
متخصص له پرورام خه جو د برنامې د هم 
غي کوونکي په توه د هم غ د واحـد 

)CU(تشکیل.
نیجر د کاري روپ او د د م-٦. ٤. ٣

هغه د مرستیاالنو تشکیل چې د هـرات  
والیت د هم غ د واحد په دننه کې د 
پرورام او د با مسئولیته نوـتونو پـه   

ــالی  ــی احتم ــورت DGCSبررس ص
.خواهد گرفت

ــاری و  -٦. ٤ ــت آبی وزارت زراع
مالداری و وزارت احیاء انکشاف دهات 

روگرام انکشاف ملـی ایریـا بیـز    پو 
NABDP  امور ذیل را به عهده خواهـد
:داشت

ین شخص مسئول و یک یتع-٦. ٤. ١
رسونل واحـد  پتیم کاری متعهد از بین 

و از بـین  PICUه هـا  ژروپهماهنگی 
NABDPروگرام انکشاف ملی ایریا بیزپ

جهت تنظیم فعالیت های برنامـه بـا   
حمایت مشاورین داخلی و متخصصـین  

DGCS.
تشکیل واحـد همـاهنگی   -٦. ٤. ٢
)CU(  روگـرام  پدر هرات متشـکل از

منیجرهای افغانی و متخصص ایتالوی از 
منحیث هماهنگ کننـده  DGCSجانب 
.برنامه

منیجر کاری پگروتشکیل -٦. ٤. ٣
و معاونین آنها که در داخل واحد هماهنگی 

ــرای   ــرات ب ــت ه ــرام و پوالی روگ
ــا مســئولیت     ــق ابتکــارات ب تطبی
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.تطبیق بوخت وي

د برنامې د کارمندانو لپاره د -٦. ٤. ٤
هم (لوژستیکي اسانتیاوو په لرلو سره د 

ای برابرول او د ) غ لپاره د د بنس
چې دغـه  ) تزئین(ترونو ایسته کول دف

شان اتیا او اسانتیا به د ودان پـه بیـا   
جوونه یا نوي جوولو سره تر سره شي 
یا به له هغو د فترونو خه چې په هرات 
کې د ایتالیا د همکار په نانونو وي، 

.ه واخیستل شي
ددې موافقه لیک له السلیک -٦. ٤. ٥

کاري پالن یوه میاشت وروسته د عمومي 
برابرول او ترتیب او د منظور لپاره د 

 اندې کولرهبرې ته د هغه وې کمی.
ددې موافقه لیک له السلیک -٦. ٤. ٦

وروسته د دوو لومیو میاشتو په مـوده  
کې، د مالي مدیریت د پالن برابرول او 
ترتیب چې په هغه کې د پرورام د تطبیق 

و پروسه لپاره د مالي مدیریت رنوالی ا
.ای کل شوي وي

کلني او ) تخنیکي او مالي(د -٦. ٤. ٧
،وروستني رپو برابـرول او ترتیـب  

بررسي او د منظور او تصویب لپاره په 

.مصروف باشند
محـل بـرای   آوريفراهم-٦. ٤. ٤

ــاد ــاهنگی(بنی ــتن  ) هم ــا داش ب
ســـتیکی بـــرای ژتســـهیالت لو

ین دفاتر که چنین ئکارمندان برنامه و تز
و یا نوسازی تعمیر سهولت با باز سازی 

و یا شداین نیاز بر آورده خواهد،جدید
دفاتر که به نشان های همکاری هـای  
ایتالیا در والیت هرات باشد نیز استفاده 

.خواهد شد
الن کـاری  پتهیه و ترتیب -٦. ٤. ٥

عمومی بعد از مدت یکماه از امضـای  
،ه آن بـه کمیتـه  یو اراموافقتنامهاین 
.نظوریرهبری جهت مکرتمش
ــب -٦. ٤. ٦ ــه و ترتی ــتهی الن پ

مدیریت مالی در مدت دوماه نخست بعد 
از امضای این موافقتنامـه کـه در آن   

روسه مدیریت مالی جهت پچگونگی و 
ــق  ــده پتطبیـ ــرام گنجانیـ روگـ

.شده باشد
تهیه و ترتیب گزارشـدهی   -٦. ٤. ٧

، )تخنیکـی و مـالی  (ساالنه و نهـایی  
ـ بررسی و تقدیم آن به کم رهبـری  ۀیت
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کابل کې د ایتالیا د سفارت لـه الرې د  

ه د هغه ـتDGCSې رهبر کمیې او
.واندې کول

مالیې وزارت تـه د ولـو   -٦. ٤. ٨
ندونو پروخت واندې تخنیکي او مالي س

کول ترو د هغو مسئول شخص او اوند 
کاري یم مالي او تخنیکي رپو لکـه  

۶. ۳. ۳او ۶. ۳. ۲هغسې چې پـه 
.کې یاد شوي دي، برابر کياجزاوو

ورو موده کـې د  ۴۵په -٦. ٤. ۹
رهبر ې کمېې او په کابل کـې د  
ایتالیا سفارت ته د رپوونو واندې کول، 

مودې له پایته رسېدو وروسته چې د هغې 
).احتوا کوي(رپو یې نیسي 

د مقصدونو د هغې بررس-٦. ٤. ۱۰
په واسـطه صـورت   DGCSلپاره چې د 

 مومي، د پروژې له پایته رسېدو وروسته ل
و کلونو مودې لپاره د برنامې ۀتر لد پن

.د ولو سندونو ساتل
د برنامې د لید د برابرېـدو  -٦. ٤. ۱۱
نان باید د هرې برنامې او DGCSد :ینتضم

فعالیتونو په لماننه او د کلیو د بیارغونې او د 
، اوبولولو او ېپرمختیا د وزارت او د کرن

از طریق سفارت ایتالیا DGCSمشترک و 
در کابــل، جهــت منظــوری و   

.تصویب
تقدیم به موقع تمام اسـناد  -٦. ٤. ۸

تخنیکی و مالی به وزارت مالیه تا شخص 
مسئول و تیم کاری مربوطه آن گزارش 
ــه در  ــالی را طوریک ــی و م تخنیک

تــذکر۶. ۳. ۳و ۶. ۳. ۲اجــزای 
.یافته تهیه بدارند

تقـــدیم گزارشـــها  -٦. ٤. ۹
ــ ــه کمیت ــترک و ۀب ــری مش رهب

ــل   ــا در کابـ ــفارت ایتالیـ سـ
روز بعد از ختم مدت که ٤٥در مدت 

.نمایدگزارش آنرا احتوا می
ــناد  -٦. ٤. ۱۰ ــام اس ــظ تم حف

ــل   ــد اق ــدت ح ــرای م ــه ب برنام
ــ ــتم پ ــد از خ ــال بع ــنج س ه ژروپ

ــرای مقاصــد بررســی کــه     ب
.گیردصورت میDGCSتوسط 

: تضمین فراهمی دید برنامه-٦. ٤. ۱۱
باید در تجلیل هر برنامه و DGCSنشان 

فعالیت ها و ویب سایت انترنیتی وزارت 
احیاء و انکشـاف دهـات و وزارت   

٢٣



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
سایت کې مالدار د وزارت په انترنیي ویب

.نندارې ته واندې شي
د کلیو د بیا رغونې او پرمختیـا  -۶. ۵

 وزارت او د کرنې،اوبو لولو او مالدار
وزارت او همدارنه والیتـي مقامـات   

تر )یا دې باعث شياو (مسئولیت لري
د (و د مکې او د هغـې د حقوقـو   

د السـته راوو لپـاره   )ملکیت د سند
اقدامات وکي، د کمیې په هکله لـه  
اوندو لتونو خه مالت او د ایتالیا د 
لوري د غوتنې په صورت کې دې ددغه 

شواهد وانـدې  شان حقوقو سندونه او 
.کي

یا رغونې او پرمختیـا  بد کلیو د -۶. ۶
وزارت  او د کرنې، اوبـو لولـو او   
مالدار وزارت، د برنامې د فعالیتونو د 
قانوني جواز د السته راولو لپاره چې د 
قانوني جواز او اجازه لیک دالسته راوو 
مستلزم دي، لکه مـدني کارونـه الزم   

.اقدامات ترسره کوي
د کلیو د بیارغونې او پرمختیـا  -۶. ۷

 ولو او مالداروزارت او د کرنې، اوبول
وزارت دې، د بزرانو او ایي خلکو د 

آبیاری و مالداری مورد نمایش ،زراعت
.قرار داده شود

وزارت احیاء و انکشاف دهات -۶. ۵
آبیاری و مالداری و ،و وزارت زراعت

ت والیاتی مسئولیت دارد همچنان مقاما
تا برای بدست آوردن ) و یا باعث شود(

) سـند ملکیـت  (زمین و حقـوق آن  
اقــدامات نماینــد، حمایــت از   
ــورد  ــه در مـ ــارف مربوطـ مصـ
ــای    ــورت تقاض ــه و در ص کمیت
ــواهد   ــناد و ش ــا اس ــب ایتالی جان
چنـــین حقـــوق را ارایـــه   

.بدارد
وزارت احیاء و انکشاف دهات -۶. ۶

آبیاری و مالـداری  ،عتو وزارت زرا
اقدامات الزم را جهت بدسـت آوردن  
جواز قانونی فعالیت های برنامـه کـه   
مستلزم بدست آوردن جواز قـانونی و  
اجازه نامه هستند مانند کارهای مدنی، 

.انجام می دهد
وزارت احیاء و انکشاف دهات -۶. ۷

آبیاری و مالـداری  ،و وزارت زراعت
ن دراز اقدامات الزم را جهـت تضـمی  
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زیات خدمت او ې لپاره د ساختمانونو 

تضمین ) پایدار(د اودې مودې او ثابت 
.لپاره الزم اقدامات وکي

امتیازونه،خوندیتوبونه او معافیتونه
:اوومه ماده

یتالیا د همکار او پرمختیایي د ا-۷. ۱
دفتر منقوله او یا غیر منقوله شتمني، مالونه 
چې ددغې برنامې په بودجـه پېـرودل   
کېي، له هغو ولو امتیازونو او معافیتونو 
خه چې د دیپلوماتیکو ایکیو په هکله د 

ه ــکال پ١٩٦١د )شـریـطا(ویانا 
کنوانسیون کې تصویب شوی، بـرخمن  

یایي فعالیتونو په مقصـد  کېي،د پرمخت
ددغو شتمنیو استعمال پرهغو باندې ددغه 
کنوانسیون د موادو د نه تطبیقېدو سبب 

.نه کېي
ې کارمندانو او ددې ـددې برنام-۷. ۲

برنامې ایتالوي مؤظفو کارمندانو ته ل تر 
لورو میاشتو مودې لپاره له افغاني ۀل د

ىد هغوى  د اوسېدو د اکارمندانو پرته 
او کورنیو او خدماتي پرسونل په اه ول 

خوندیتوبونه، امتیازونه، معافیتونه او هغه

ایداری ساختمان ها را جهـت  پمدت و 
خدمت بیشتر و منفعت دهاقین و مردم 

.محل انجام بدهند
ونیت ها و معافیت هائمصامتیازات،

:هفتمۀماد
دارایـی منقول و یا غیر منقول، -۷. ۱

اموال دفتر همکاری و انکشافی ایتالیا که 
گردند این برنامه خریداری میۀبا بودج

یت های که در فیازات و معااز تمام امت
) اطریش(ویانا١٩٦١کنوانسیون سال 

لوماتیک به تصویب پدر مورد روابط دی
اسـتعمال  . گردندرسیده، بهره مند می

این دارایی ها به مقصد فعالیـت هـای   
انکشــافی ســبب تطبیــق نشــدن    
ــاالی آن    ــیون ب ــن کنوانس ــواد ای م

.شودنمی
به کارمنـدان ایـن برنامـه و    -۷. ۲
مندان مؤظف ایتالوی این برنامه برای رکا

مدت حداقل چهار مـاه بـه جـزء از    
کارمندان افغانی، در رابطه با محل بود و 

رسـونل  پباش و فامیل هـای شـان و   
خدماتی شان تمـام مصـئونیت هـا،    
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اسانتیاوې چې د پرمختیایي همکاریو نورو 
بین المللي مؤسسو کارمندانو ته په پـام  
ــول    ــوېدي، ورک ــول ش ــې نی ک

.کېي
په کابل کې د ایتالیا سـفارت،د  -۷. ۳

ه برنامې د کارمندانو لست او هغه بدلونون
چې وروسته پکـې راـي، رسـماً د    

.افغانستان اسالمي جمهوریت ته سپاري
په ولو حاالتو کې د افغانسـتان  -۷. ۴

اسالمي جمهوریت النـدې معافیتونـه د   
په پام کـې  ،پورتن مادې کارمندانو ته

:نیسي
له عسکري خدمت او ول -۷. ۴. ۱

.ول نظامي خدمتونو خه معافیت
قوانینـو لـه   د مهاجرت د -۷. ۴. ۲

.محدودیتونو خه معافیت
پرمعاشونو، اجرت او نـورو  -۷. ۴. ۳

هغو ورکو باندې چې د ایتالیا لخوا د ج 
تر جزء الندې ورکول کېي له مالیې او 

.نورو ول ول مالیاتو خه معافیت
له مرکي مالیاتو او د مالونو -۷. ۴. ۴

په واردولو او صادرولو باندې له نـورو  
ـ ول ول ۀمالیاتو خه معافیت په هغ

که به ها امتیازات، معافیت ها و سهولت 
کارمندان مؤسسات بین المللی همکاری 

رفته شده، های انکشافی دیگر در نظر گ
.شودداده می

سفارت ایتالیا در کابل لسـت  -۷. ۳
کارمندان برنامه و تغیراتی که بعداً در آن 
رونما می گردد، رسماً بـه جمهـوری   

.اردپساسالمی افغانستان می
در همه حـاالت جمهـوری   -۷. ۴

اسالمی افغانستان، معافیت های ذیل را 
به کارمندان مادۀ فوق، در نظـر مـی  

:گیرد
معافیت از خدمت عسکری -۷. ۴. ۱

.و انواع خدمات نظامی
معافیت از محدودیت های -۷. ۴. ۲

.قوانین مهاجرت
ــه  -۷. ۴. ۳ ــت از مالیـ معافیـ

و انواع دیگر مالیات باالی معاشـات،  
اجرت و دیگر تادیات که از جانب ایتالیا 

.شودتحت جزء ج تادیه می
معافیت از مالیات گمرکی و -۷. ۴. ۴

واع دیگــر مالیــات بــاالی وارد انــ
ل در کردن و صـادر کـردن امـوا   
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صورت کې چې د خپل اعتبار له مـودې  
وروسته د هغو له رسېدو نه پس د شپو 

صادر ) دوباره(میاشتو په موده کې بېرته 
شي او پدې شرط چې په افغانستان کې و 

.نه پلورل شي
د شخصي ې اخیستنې لپاره د -۷. ۴. ۵

الیاتو یوه عراده نوي یا مستعمل مور لپاره له م
صورت کې چې بېرتـه  ۀخه معافیت، په هغ

صادر شي، په افغانستان کې د هغه مـور د  
پلورلو په صورت کې پداسې حال کې چې د 

ز هغه پېرودونکی د مالیې د نه ورکولو امتیـا 
نلري، باید د افغانستان دولت ته د هغه مالیه و

د کر شوي مور د ترمیم د امکاناتو د .ورکي
ت کې، افغانسـتان اجـازه   نشتون په صور

ورکوي تر و په هماغو شرایطو بل مـور  
افغانستان ته وارد شي، همدارنه په هېواد کې 
د کار د دریو کلونو مودې له تېرېدو وروسته 

وده د ـه مـوه کال پـید ۀـر لـ تـیا ل
اعتبــار لیــک پــه تمدیــد ســره اجــازه 
ــه همــاغو دمخــه  ــر ــو پ ورکــوي ت

.ارد شيشرایطو بل مور و
د بهرنیو اسعارو د تبـادلې،  -۷. ۴. ۶

تصرف، واردولو، صادرولو په هکله لـه  

کـه دوبـاره بعـد از مـدت     صورتی
اعتبار خویش صادر شـوند در مـدت   
شش ماه بعـد از رسـیدن آن و بـه    

نکـه در افغانسـتان بفـروش    آشرط 
.نرسد

معافیت از مالیات برای یک -۷. ۴. ۵
عراده موتر جدید و یا مستعمل جهـت  

که دوباره ، در صورتیاستفادۀ شخصی
صادر گردد، درصورت فروش آن موتر 
در افغانستان در حالیکه خریدار آن امتیاز 

رداختن مالیه را نداشته باشد، باید به پن
ـ دولت افغانستان مالیه آنرا ب در .ردازدپ

صورت نبودن امکانات تـرمیم مـوتر   
تصادم شده،افغانستان اجازه می دهد تا 

ر دیگـر بـه   به همان شرایط قبلی موت
افغانستان وارد گردد، همچنان بعـد از  

ری شدن مدت سه سـال کـار در   پس
مملکت و یا تمدید اعتبار نامه به مدت 
حد اقل یکسال،افغانستان اجازه می دهد 
تا بـه همـان شـرایط قبلـی مـوتر      

.دیگر وارد گردد
معافیت از محدودیت ها در -۷. ۴. ۶

ر مورد تبادله، تصرف،وارد نمودن و صاد
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.محدودیتونو خه معافیت

د کار په بهیر کې د ـولنیز  -۷. ۴. ۷
امنیت او د پېو د بیمې له نورمونو خه 

.معافیت
بوردونو کې لـه  يپه مسلک-۷. ۴. ۸

ــت او د   ــه معافیـ ــون خـ ـ
متممـو توافـق   موافقه لیک او د هغه د

لیکونو په طرح کې د درج شوو فعالیتونو 
د مسلکي جوازونو له السته راولو خه 

.معافیت
د افغانستان اسالمي جمهوریت -۷. ۵

په ولو حاالتو کـې د پـورتن مـادې    
کارمندانو ته الندې حقوق په پـام کـې   

:نیسي
.بانکي حسابونو پرانیستلد-۷. ۵. ۱
، توقیف )اررفت(د نیونې -۷. ۵. ۲

او جرمي پروسیجر د بشپېدو په صورت 
کې ایتالوي مقاماتو ته فـوري اطـالع   

.ورکول
د نیونې، توقیف او جرمـي  -۷. ۵. ۳

پروسیجر د بشپېدو په صورت کـې د  
سفارت د کارمندانو یا یې د استازي لیدنه 

).مالقات(کتنه

.کردن اسعار خارجی
معافیت از نورم های امنیت -۷. ۴. ۷

اجتماعی و بیمه حادثـات در جریـان  
.کار

ــتراک در -۷. ۴. ۸ ــت از اش معافی
ــت   ــلکی و بدس ــای مس ــورد ه ب
آوردن جــواز هــای مســلکی،  

ــرح    ــای ط ــت ه ــدرج فعالی من
نامـــه و توافقنامـــه هـــای توافقم

.متمم آن
در همــه حــاالت جمهــوری -۷. ۵

افغانستان، حقوق ذیـل را بـه   اسالمی
ــاد ــدان م ــر ۀکارمن ــوق، در نظ ف

:گیردمی
.افتتاح حسابات بانکی-۷. ۵. ۱
اطــالع فــوری بــه   -۷. ۵. ۲

ــورد  ــالوی در مـ ــات ایتـ مقامـ
روسـیجر  پگرفتاری، توقیف و تکمیل 

.جرمی
ـــندان -۷. ۵. ۳ ـــالقات کارم م

سفارت و یا نماینـدۀ آن در صـورت   
یـــلگرفتـــاری، توقیـــف و تکم

.جرمیۀروسپ
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د پروژې د کـار د سـاحې   -۷. ۵. ۴

رسید په حدودو کې او د ملي قوانینو
د پروژو د فعالیتونو د تطبیق لپاره د هېواد 

.مختلفو ساحو ته سفر
د شخصي وارداتي مالونو او -۷. ۵. ۵

السته راغلو تجهیزاتو له خرالو خه د
.مالي وجوهو صادرول

په موافقه لیک پورې د ولو -٧. ٥. ٦
اوندو سندونو او اطالعاتو محرمیت، په 

غیر قـانوني  صورت کې چې د کومۀهغ
.مشکوک فعالیت احتمال موجود نه وي

په ولو حاالتو کې، د افغانستان -۷. ۶
اخ پدې ماده کې درج شوو کارمندانو 

:ته الندې اسانتیاوې سپاري
د ایتالیا د سفارت په غوتنه -۷. ۶. ۱

تر ل د مېشـتېدو د یوه کال مودېۀل
نـه د رنـدوی   (کثیر الورود ویزې 

.لصادرو) ویزې
د بهرنیو چارو د وزارت له -۷. ۶. ۲

) هویت کارت(الرې دشخصي پېژند پاې 
.فوري او ویا صادرول

۳ .۶ .۷- تیا ود کار او اوسېدو د ا
.ولو اجازه لیکونو او جواز صادرول

ه ژروپرسیدگی به ساحه کار -۷. ۵. ۴
و سفر به ساحات مختلف کشور جهت 

ــای  ــت ه ــق فعالی ــتطبی ه درژروپ
.حدود قوانین ملی

صادر نمودن وجوه مـالی  -۷. ۵. ۵
بدست آمده از فروش اموال و تجهیزات 

.وارداتی شخصی
ــناد -٧. ٥. ٦ ــام اس ــت تم محرمی

مـه در  ناتافقموو اطالعات مربوط بـه  
ل کـدام فعالیـت   صورتی که احتمـا 

.مشکوک غیر قانونی موجود نباشد
در همه حاالت، جانب افغانستان -۷. ۶

تسهیالت ذیل را به کارمندان مندرج این 
:داردماده تفویض می

نه (صدور ویزه کثیرالورود-۷. ۶. ۱
برای مدت حـد اقـل   ) ویزه سیاحت

یکسال اقامت،نظر به تقاضای سـفارت  
.اایتالی

صدور فـوری و رایگـان   -۷. ۶. ۲
کارت هویت شخصی از طریق وزارت 

.امور خارجه
صدور تمام اجازه نامه ها و -۷. ۶. ۳

.جواز مورد ضرورت اقامت و کار
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انلیسي او دري ژبې لـه  د-۷. ۶. ۴

سره،د مـور چلـونې د   ېرسمي ترجم
.ایتالوي جواز استعمالول

د مور چلونې د کورني جواز -۷. ۶. ۵
.صادرول یا نوي کول

د مالونو اوعراده جاتو پـه  -۷. ۵. ۶
هکله په مرکي پاوونو کې د اسانتیاوو 

.برابرول
د ) قصـیرالمدت (د لنې مـودې  
ماموریت کارمندان

:اتمه ماده
د پروژې د اتیا په صورت کې، -۸. ۱
لیک کې د شاملو فعـالیتونو د  موافقهپه 
یق او پلنې لپاره، د ایتالیا جمهوریت د تطب

بهرنیو چارو وزارت ، ل تر له تر لورو 
میاشتو مودې پـورې د لنـې مـودې    

.ماموریت کارمندان اکي
د افغانستان اسالمي جمهوریت -۸. ۲

ژمن دی تر و د لنې مودې ماموریت 
ــه   ــدې معافیتون ــه، الن ــدانو ت کارمن

:وسپاري
ــونو، ب-۸. ۲. ۱ ــیو د معاش خشش

استعمال جـواز راننـدگی   -۷. ۶. ۴
ایتالوی با ترجمه رسمی لسان انگلیسی و 

.دری
صدور و یا تجدید جـواز  -۷. ۶. ۵

.رانندگی داخلی
ــهیالت -۷. ۶.۵ ــراهم آوری تس ف

مراحل گمرکی در مـورد امــوال و   
.عراده جات

کارمنـــدان بـــا ماموریـــت 
قصیرالمدت

:مهشتۀماد
ـ در صورت ضرورت -۸. ۱ ه، ژروپ

جهت تطبیق و تفتیش فعالیت های شامل 
نامه، وزارت امور خارجه جمهوری توافقم

ــت   ــا ماموری ــدان را ب ایتالیا،کارمن
حد اقل چهار قصیرالمدت، برای مدت 

.نمایدین مییماه تع
جمهوری اسالمی افغانسـتان  -۸. ۲

متعهد است تا به کارمندان ماموریـت  
قصیرالمدت، معافیت هـای ذیـل را   

:تفویض نماید
ــه  -۸. ۲. ۱ ــت از مالیـ معافیـ
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او نورو امتیازونو چې د ج تر ) پاداشونو(

جزء الندې د اتیالیا لخوا ورکول کېي، 
.له مالیې خه معافیت

د بهرنیو اسعارو د تبـادلې،  -۸. ۲. ۲
تصرف، وارد او صادرولو په هکله لـه  

.محدودیتونو خه معافیت
د کار په بهیر کې د ـولنیز  -۸. ۲. ۳

رمونو خه امنیت او د پېود بیمې له نو
. معافیت

په مسلکي بوردونو له ون -۸. ۲. ۴
متممو توافـق  او دموافقه لیک او هغه د

لیکونو په طرح کې د درج شوو فعالیتونو، 
مسلکي جوازونو له السته راولو خه د

.معافیت
د افغانستان د اسالمي جمهوریت -۸. ۳

اخ د لنې مودې ماموریت کارمنـدانو 
:اريته الندې حقوق سپ

د نیونې، توقیف او جنـایي  -۸. ۳. ۱
تعقیب په هکله ایتالوي مقاماتو ته فوري 

.خبر ورکول
د نیونې، توقیف او جرمـي  -۸. ۳. ۲

پروسې د بشپېدو په صـورت کـې د   
سفارت د کارمندانو یا یـې د قـانوني   

اداش ها و دیگر امتیازات که پمعاشات، 
ــا  ــب ایتالی ــزء ج از جان ــت ج تح

.شودتادیه می
از محدودیت ها در معافیت-۸. ۲. ۲

مورد تبادله، تصـرف، وارد و صـادر   
.کردن اسعار خارجی

معافیت از نورم های امنیت -۸. ۲. ۳
اجتماعی و بیمۀ حادثـات در جریـان  

.کار
معافیت از اشتراک در بورد -۸. ۲. ۴

های مسلکی و بدست آوردن جواز های 
مسلکی، مندرج فعالیت هـای طـرح    

هـــای توافقنامـــهموافقتنامـــه و 
.متمم آن

ــوری اســالمی -۸. ۳ ــب جمه جان
افغانستان حقوق ذیل را به کارمنـدان  

:داردماموریت قصیرالمدت تفویض می
اطالع فوری بـه مقامـات   -۸. ۳. ۱

ایتالوی در مـورد گرفتـاری،توقیف و   
.تعقیب جنایی

بازدید توسـط کارمنـدان   -۸. ۳. ۲
ــد  ــا نماین ــفارت و ی ــانونی ۀس ق

ت گرفتاری، توقیف آن در صور) وکیل(
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.په واسطه لیدنه کتنه)وکیل(استازي 

د پروژې د کـار د سـاحې   -۸. ۳. ۳
رسیدقوانینو په حدودو امنيتيلي، د م

کې د پروژې د فعالیتونو د تطبیق لپاره د 
.هېواد مختلفو ساحو ته سفر

په موافقه لیک پورې د ولو -۸. ۳. ۴
سندونو او اطالعاتو محرمیت، په واوند

صورت کې چې د کوم غیر قـانوني  ۀهغ
مال موجود نـه  ـمشکوک فعالیت احت

.وي
جمهوریت د افغانستان د اسالمي-۸. ۴

اخ د لنې مودې ماموریت کارمندانو ته 
:الندې اسانتیاوې سپاري

دماموریت د اکـل شـوې   -۸. ۴. ۱
نـه  (کثیرالورود ویـزې  مودې لپاره، د

.صادرول)رندوی ویزې
د اتیا په صورت کـې، د  -۸. ۴. ۲

بهرنیو چارو وزارت لخوا د پېژنـدپاې  
.فوري او ویا صادرول) ویت کارتـه(
د ماموریت د اکل شـوې  -۸. ۳.۴

مودې لپاره د اجازه لیک او داوسېدو او 
.کار د جواز صادرول

د مور چلولو له بین المللي -۸. ۴. ۴

.روسه جرمیپو تکمیل 
ــاحه  -۸. ۳. ۳ ــه س ــیدگی ب رس

ه و سفر به ساحات مختلـف  ژروپکار 
ه ژروپکشور جهت تطبیق فعالیت های 

.در حدود قوانین امنيتى ملی
محرمیت تمـام اسـناد و   -۸. ۳. ۴

نامـه در  توافقماطالعات مربـوط بـه   
صورتـی که احتـمال کـدام فعالیت 

ــا ــر ق ــکوک غی ــود مش نونی موج
.نباشد

ــوری اســالمی -۸. ۴ ــب جمه جان
افغانستان تسهیالت ذیل را به کارمندان 

:داردماموریت قصیرالمدت تفویض می
نه (صدور ویزه کثیرالورود -۸. ۴. ۱

ین شـده  یبرای مدت تع) ویزه سیاحت
.ماموریت

ــرورت  -۸. ۴. ۲ ــورت ض در ص
صدور فوری و رایگان کارت هویت از 

.مور خارجهطریق وزارت ا
صدور اجازه نامه و جـواز  -۸. ۴. ۳

ـ اقامت و کار برای مدت تع ین شـده  ی
.ماموریت

استفاده از جواز راننـدگی  -۸. ۴. ۴
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.جواز خه ه اخیستل

د بودجې د انتقال پروسیجر
:نهمه ماده

۱ .۹-  د ایتالیا د پرمختیایي همکـار
له د موافقه لیک DGCSعمومي ریاست 

ته، د پروژې لـت، د  السلیک وروس
د مادې مطابق، ژمنه کوي د بالف او 

پــروژې لــومی قســط چــې    
یورو مبلغ دی، ددې ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠

موافقه لیک له انفاذ او د عملیاتي او مالي 
.عمومي پالن له منظور وروسته ورکوي

ــې  -۹. ۲ ــې چ ــط ی ــم قس دوه ی
یورو مبلـغ دی، د  ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠

ته ورکول الندې موادو له تصویب وروس
:کېي

په شپمیاشتني ېل شـوي  -۹. ۲. ۱
:رپو کې

قسط د يد قراردادونو له الرې د لوم
.سلنه ژمنه شوې وي۶٠پیسو ل ترله 

سلنه ٤٠د لومي قسط د پیسو ل تر له 
باید ورکل شوې او رپو یې واندې 

.شوی وي

.بین المللی
پروسيجر انتقال بودجه

:نهمۀماد
ریاســت عمــومی همکــاری -۹. ۱

بعد از امضـای  DGCSانکشافی ایتالیا 
ـ توافقم ـ ۀنامه هزین ه را مطـابق  ژروپ

الف و ب تعهد نموده قسـط اول  مادۀ
٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠ه را که مبلـغ  ژروپ
رو می باشـد بعـد از انفـاذ ایـن     وی
الن پـــنامـــه و منظـــوری توافقم

.ردازدپعمومی عملیاتی و مالی می
ــغ  -۹. ۲ ــه مبل ــط دوم آن ک قس

باشد بعد رو میوی٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠
ــل  ــواد ذی ــویب م ــهپاز تص رداخت

:شودمی
مالی شـش  گزارش بررسی-۹. ۲. ۱

:ماهه شامل
ول قسـط اول از  پفیصد ٦٠حد اقل 

.طریق قرارداد ها تعهد شده باشد
ول قسط اول باید پفیصد ٤٠حد اقل 

رداخته شده و گزارش آن تقدیم شـده  پ
.باشد
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عملیاتي عمومي پالن چې د -۹. ۲. ۲

.ې شامله ويبرنامې پاتې موده پک
ب ماده کې د الـف  په الف او -۹. ۳

د مالیې وزارت -جزء لپاره کمکي پیسې
کمک دپه بانکي حساب کې چې د ایتالیا 

په نوم په کابل او هرات کې دکرنـې او  
کلیو د پرمختیـا د پیاوتیـا د برنـامو    

)SARD (يالرو .لپاره تطبیقې د امریکایي
رت دغه په پیسو انتقالېي او د مالیې وزا

بودجه د کلیو د بیـارغونې او پرمختیـا   
وزارت او د کرنــې، اوبــو لولــو او 
مالدار وزارت ته ددغه موافقه لیک له 
نافذېدو وروسته، د بـانکي حسـاب د   

تـه معلومـات   DGCSجزئیاتو په هکله 
.واندې کوي

د مالیې وزارت له ن پرتـه د  -۹. ۴
DGCS الرو د انتقال شوو ته د امریکایي

بانکي پیسو د دقیق مقدار په هکله دهغو د
سندونو په واندې کولو سره، معلومات 

.برابروي
هغسې چې په -د ج جزء بودجه-۹. ۵

کې رنده شوې، له نـ  وماد۵،۴
بورد لخوا د برنـامې لـه   DGCSپرته د 

الن عمومی عملیاتی کـه  پ-۹. ۲. ۲
.شامل مدت باقیمانده برنامه باشد

ول کمکی برای جزء الف در پ-۹. ۳
در حسـاب بـانکی   –و ب ماده الف 

وزارت مالیه که بنام کمک ایتالیا برای 
برنامه های تقویه رزاعت و انکشـاف  

در کابل و هرات تطبیق )SARD(دهات 
ول دالر امریکایی انتقال پبا . گرددمی

ــی ــرددم ــن . گ ــه ای و وزارت مالی
بودجه را بـه وزارت هـای احیـاء و    
انکشاف دهـات و وزارت زراعـت،  

ــد ــاری و مال ــاذ آبی اری بعــد از انف
نامــه در مــورد جزیــات توافقمایــن 

معلومـات DGCSحساب بـانکی بـه   
.دارده مییارا
را بالفاصله DGCSوزارت مالیه -۹. ۴

ـ در مورد مقدار دقیق  ول انتــقال پ
ـ یافته دالر امریکایى بـا ارا  ه اسـناد ی

بـــانکی آن، معلومـــات فـــراهم
.نمایدمی
ــ-۹. ۵ ــزء جۀبودج ــمی -ج قس

توضـیح گردیـده   ٥.٤مـادۀ  که در 
بالفاصله بعد از منظـوری برنامـه از   
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منظور او په کابـل کـې د ایتالیـا د    
همکاریو د دفتر له غوـتنې وروسـته،   

.ورکول کېي
د تدارک او مالي بررس پروسه

:لسمه ماده
ددغې برنامې مـدیریت بـه د   -۱۰. ۱

کرنې،اوبو لولو او مالدار په وزارت 
  رامونو د تطبیق د هم غـکې د پرو

او د کلیو د بیا رغـونې او  )PICU(دفتر 
پرمختیا پـه وزارت کـې د ایریـابیز د    

)NAPDP(پرمختیایي ملي پرورامونو دفتر
.ريلوپه غاه 

۲ .۱۰- ولو او مالدارد کرنې،اوبو ل
د وزارت د کار د طریقې، د هم غ او 
د پروژو د تطبیق د دفتر د کار د طریقې 
په هکله چې هغوی دمخه دغه تـالره  

یوال ـپه پروژه کې له نHLPد)روش(
یوال ـبانک سره استعمال کی دی، ن

بانک جال موافقه لیک د کرنـې، اوبـو   
لدار له وزارت سره د خپلو لولو او ما

برنامو د مالي کنالرې په هکله السلیک 
.کی دی

و تقاضـای دفتـر   DGCSجانب بورد 
ــل   ــا در کاب ــای ایتالی ــاری ه همک

.شودرداخته میپ
سی مالیرروسه تدارک و برپ

:دهمۀماد
مدیریت این برنامه را دفتـر  -۱۰. ۱

در ) PICU(روگرام ها پهماهنگی تطبیق 
ــت ــاری ،وزارت زراعــ آبیــ

روگرام های ملـی  پمالداری و دفتر و 
در وزارت )NAPDP(انکشافی ایریا بیز

احیــاء و انکشــاف دهــات بــدوش 
.خواهد داشت

در مورد طریقه کـار وزارت  -۱۰. ۲
زراعت،آبیاری و مالداری،طریقه کـار  

ه ها کـه  ژروپدفتر هماهنگی و تطبیق 
ـ ایشان قبالً هم این روش را در  ه ژروپ

HLPتعمال نمـوده  با بانک جهانی اس
ــد ــانی موافقتنامــ .ان ــک جه ۀبان

جداگانه را با وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری در مورد طرز العمـل مـالی   
برنامــه هــای خــویش بــه امضــاء 

.رسانده است
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په ملي او محلي سطح د کرنې، -۱۰. ۳

اوبو لولـو او مالـدار د وزارت د   
تدارکاتو د دفتر له الرې د کرنیزو برنامو 
لپاره تدارکات، د افغانستان د تدارکاتو د 
قانون له په پام کې نیولو او هغسې چې په 

ضمیمه کې تشریح شویدي د تدارکاتو ۳
اصولو ته په پام سـره  DGCSپه هکله د 

.صورت مومي
د کرنې لپاره، مالي مـدیریت،  -۱۰. ۴

ارنه، مالي کنترول او بررسي د کرنې، 
اوبو لولـو او مالـدار د وزارت د   
اوندو دیپارتمنتونو لخوا چې دمخه یې د 

ه پروژو کې تطبیقـپHLPنیوال بانک د
.کي دي، صورت مومي

تخنیکي موضوعانې بایـد د  -۱۰. ۵
کرنې،اوبو لولو او مالدار وزارت د 
برنامو مطابق چې دمخه د نیوال بانک په 

HLP  پروژو کې تطبیق شـوې دي او د
)NABDP(  له برنامو سره په مطابقت کـې

.عیارې شي
ول تدارکات، مالي پروسیجر، -۱۰. ۶

د تـدارکاتو د  کنترول، پلنه او بررسي
قانون په شمول چې د کرنې، اوبو لولو 

تدارکات برای برنامه هـای  -۱۰. ۳
زراعتی از طریق دفاتر تدارکات وزارت 

آبیاری و مالداری به سطح ملی ،زراعت
رنظرداشت قانون تدارکات و محلی باد

در DGCSافغانستان و رعایت اصـول  
ــه در   ــمی ک ــدارکات قس ــورد ت م

تشریح گردیـده صـورت   ٣ضمیمه 
.گیردمی
برای زراعت، مدیریت مالی، -۱۰. ۴

نظارت، کنترول و بررسی مالی از طرف 
،ارتمنت های مربوطه وزارت زراعتپدی

ه های ژروپآبیاری و مالداری که قبالً در 
HLP   بانک جهانی تطبیق نمـوده انـد

.گیردصورت می
موضوعات تخنیکی باید مطابق -۱۰. ۵

،با برنامه های ملـی وزارت زراعـت  
ه های ژروپآبیاری و مالداری که قبالً در 

HLPانی تطبیق شده اسـت و  هبانک ج
عیـار  ) NABDP(مطابقت با برنامه های 

.گردد
روسیجر مالی، پتمام تدارکات،-۱۰. ۶

رول، تفتیش و بررسی به شمول قانون کنت
ــرف وزارت   ــه از ط ــدارکات ک ت
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او مالدار وزارت او د پروژو د تطبیق د 
هم غ د دفتر لخوا تر اجراء النـدې  

ددې برنامې په الف جزء کې .نیول کېي
لـه  . الندې ونیول شيءبه هم تر اجرا

تخنیکي پروسو او مدیریت خه دعنصر 
پـه  په تعریف کې، دستونزې د پیداکېدو

صورت کې، موضوع د حل او فصل او 
ــاره د رهبــر ــې  الرــوونې لپ

د ـې  .ته محول کېـي )JSC(کمیې
،رهبر د کمیې د ناتوان په صورت کې

به پدې برخه کې د نیوال بانـک لـه   
.الروونو خه ه واخیستل شي

د کلیو د بیا رغونې او پرمختیا -۱۰. ۷
تونو د د کار د طریقې په هکله د ملرو مل

چې د ایریابیز د تالرهپرمختیایي ادارې 
) NABDP(پرمختیایي ملي پرورامونـو  

.لپاره یې استعمالوي
د ج جزء په هکله د تدارکاتو، -۱۰. ۸

 ارنې، ارزونې او بررس ،مالي مدیریت
له DGCSمسایل د ایتالیا له قوانینو او د 

کورنیو اصولو خه په ې اخیستنې سره 
.تنظیمېي

ه برنامه غد والیتونو په سطح، د-۱۰. ۹

زراعت،آبیــاری و مالــداری و دفتــر 
ه ها مورد اجـراء  ژروپهماهنگی تطبیق 

گیرد، در جزء الف این برنامه قرار می
در . نیز مورد اجراء قرار خواهد گرفت

عنصر از تعریفصورت بروز مشکل در 
ع روسه های تخنیکی و مدیریت، موضوپ

جهت ) JSC(رهبری مشترک ۀبه کمیت
ــول  ــایی مح ــل و رهنم ــل و فص ح

ــی ــرددم ــاتوانی . گ ــورت ن در ص
رهبـــری مشـــترک، از ۀکمیتـــ

رهنمایی های بانک جهـانی در ایـن   
.مورد استفاده خواهد شد

کـار وزارت  ۀدر مورد طریق-۱۰. ۷
ۀاحیاء و انکشاف دهـات، روش ادار 

روگـرام پانکشافی ملل متحد که برای 
) NABDP(های ملی انکشافی ایریا بیـز 

.دننمایاستعمال می
تمام مسایل تدارکات، مدیریت -۱۰. ۸

مالی، نظارت، ارزیابی و بررسی در مورد 
جزء ج با استفاده از قوانین ایتالیـا و  

تنظـــیم DGCSاصــول داخلـــی  
.گرددمی
ــن  -۱۰. ۹ ــات ای ــطح والی در س
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د کرنې، مالدار او اوبولولو وزارت د 
کرنیزو ایي دفترونـو او د ایریـابیز د   
پرمختیایي ملي پرورامونو د دفتـر پـه   
واسطه د کلیو د پرمختیا په برنامو کې د 
هرات د دفتر له الرې، د هـم غـ د   

ارل کې اداره او يواحد په مالت.
او )شفافیت(د زیاتې روتیا -۱۰. ۱۰

اسانې السرس لپاره دې، د کرنې، اوبو 
لولو او مالدار پـه وزارت پـورې د   
اوندو پروژو د تطبیق د هم غ اداره، 
ددغه موافقه لیک د عقد د دوو لومیـو  
میاشتو په موده کې مالي دستورالعمل برابر 

کې دستورالعملپدې . او السلیک کي
افغانســتان اســالمي بــه قــوانین او د

جمهوریت د تدارکاتو قانون، د کار قانون 
نـور  نپه شـا ) مالیاتو،تقاعد او نورو(

دغه دستورالعمل، د . مقررات شامل وي
یوال بانک د بوال او مالـدار د  ـن

، د )FMM(پروژې د مقررې مالي مدیریت 
الرود په توه تر ې اخیستنې الندې 

د مـالي  نیسي چې له دغې مقررې خه 
مدیریت د جزئیاتو ول ترتیبات، د برنامې 

ـ   ود تطبیق پروسه، د مالي برخـې د ول

برنامه توسط دفـاتر محلـی زراعتـی    
آبیاری و مالـداری و  ،ت زراعتوزار
روگرام های ملی انکشافی ایریابیز پدفتر 

در برنامه های انکشاف دهات از طریق 
دفتر هرات با حمایت واحد همـاهنگی  

.گردداداره و نظارت می
برای شـفافیت بیشـتر و   -۱۰. ۱۰

دسترسی آسان، ادارۀ هماهنگی تطبیـق  
ه هـــای مربـــوط وزارتژروپـــ

لـداری در مـدت   ،آبیاری و مازراعت
نامه، دسـتور  توافقمدوماه اول عقد این 

این . العمل مالی را تهیه و امضاء نمایند
شامل قوانین و مقـررات  دستورالعمل

ــدارک ــانون ت ــل ق ــر از قبی اتدیگ
جمهوری اسالمی افغانسـتان، قـانون   

ــار )مالیات،تقاعـــد وغیـــره(کـ
ــود ــد ب ــتورالعمل .خواه ــن دس ای

مقـــرره )FMM(مـــدیریت مـــالی
ه باغـــداری و مالـــداری ژروپـــ

ــا  ــث رهنم ــانی را منحی ــک جه بان
مورد استفاده قرار می دهد که از ایـن  

یـات  ئتمام ترتیبـات جز دستورالعمل
روسه تطبیق برنامه، بـه  پمدیریت مالی، 
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کارمندانو، سـندونو او د ورکـې د   
پروسیجر د تصویب، د رپو ورکونې د 
اتیاوو او د کیفیت د تضمین د میزان په 

.لیت تشریح کويئوشمول او مس
د تصـویب  دستورالعملد مالي مدیریت 
 لپاره د رهبريېکمیاندې کېته و.

لـه ) لتونه(ولې ورکې-۱۰. ۱۱
نغدي کوچنیو ورکو پرته چې ممکنه ده 
د یوه منظور شوی پالن له الرې تنظـیم  
شي، د مالیې د وزارت له الرې صورت 
مومي، د نورو ورکو لپاره د کرنې، اوبو 
لولو او مالدار د وزارت غوتنې، د 

انو په مالیې وزارت د کورنیو اوندو
واسطه بررسي کېي او له نهایي تأییـد  

د والیتونـو پـه   . وروسته صورت مومي
ــدو   ــالیې وزارت د اون ــطح د م س
مستوفیتونو له الرې د ورکـو لپـاره   
 ولو او مالدارتنې د کرنې، اوبو لغو

.وزارت له الرې ورکوي
ــه -۱۰. ۱۲ ه کمیــ ــر د رهب

)JSC( ممکن د بودجې بیا تخصیص یا په
فعالیتونو کې بدلون منظور کي خو دغه 

مادې مطابق د ٥٠٢بدلونونه نه ایي د 

شمول و مسئولیت تمام کارمندان بخش 
روسیجر تادیات، پمالی، اسناد و تصویب 

نیازمندی های گزارشـدهی و میـزان   
.نمایدیفیت را تشریح میتضمین ک

مدیریت مالی جهت تصویب دستورالعمل
.گرددبه کمیتۀ رهبری ارائه می

به جز ) مصارف(تمام تادیات -۱۰. ۱۱
از تادیات کوچک نقدی که ممکن است 

الن منظور شده تنظـیم  پاز طریق یک 
از طریق وزارت مالیه صورت میگردد،
تقاضاهای وزارت زراعت،آبیاری و .گیرد

داری برای تادیات جدیـد توسـط   مال
شعبات مربوطه داخلـی وزارت مالیـه   

یـد نهـایی   یبررسی گردیده و بعد از تاْ
در سطح والیـات،  . گیردصورت می

وزارت مالیه از طریق مستوفیت هـای  
مربوطه تقاضاها را برای تادیات از طریق 

آبیاری و مالداری می،وزارت زراعت
.ردازندپ

رهبـری  مشـترک  ۀکمیت-۱۰. ۱۲
)JSC( ممکن تخصیص مجدد بودجه و یا

ر در فعالیت ها را منظور نماید امـا  یتغی
فیصـد  ٢٠یرات نباید اضافه از یاین تغ

٣٩



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
هرې برخې لپاره د منظورې شوې بودجې 

تر هـې  .سلنې خه اضافه وي٢٠له 
نه ول شرایطو الندې دغه شان بدلونونه

الف (، ددغې برنامې لپاره د ایتالیا ايي
د اکلې مرستې له مقـدار خـه   ) جزء

باید د ایتالیا د سفارت DGCS.اضافه وي
کې ) کرو(له الرې د بودجې په سطورو

له دغه شان بـدلونونو، د بـودجې پـه    
تخصیص او تخنیکي فعالیتونو کـې لـه   
بدلونونو خه چې په لوم ه ضمیمه 
یا د برنامې په عملیاتي عمومي پالن کې 

.صورت مومي، خبرتیا و مومي
جې پـه  بیا تخصیص او د بـود -۱۰. ۱۳

سلنې خه اضافه بدلونونه ۲۰طورو کې له س
باید د مالیې وزارت د لیکلي غوتنلیک پـه  
ول په کابل کې د ایتالیا د سفارت له الرې 
صورت ومومي د رهبر د ې کمیې پـه  

.لخوا منظور شي)DGCS(واسطه تصویب د 
 ول شرایطو الندې، دغه شان بدلونونه هېتر 

الـف  (ایتالیا د نه ایي، ددې برنامې لپاره د
.له اکل شوي مقدار خه اضافه وي) ءجز

د افغانســـتان اســـالمي -۱۰. ۱۴
:جمهوریت باید

بودجه منظور شده برای هر بخش مطابق 
تحـت هـیچ نـوع    . باشد۵۰۲مادۀ 

یرات نباید اضـافه از  یشرایط چنین تغ
ـ مقدار تع ین شـده کمـک ایتالیـا    ی

DGCS.رنامه باشدبرای این ب) جزء الف(

ــا از  ــق ســفارت ایتالی ــد از طری بای
ـ چنین تغی رات در سـطور بودجـه،  ی

ــتغی ــه و ی ــیص بودج رات در تخص
ــه در   ــی ک ــای تخنیک ــت ه فعالی

ــمیم ــا ۀض ــک ی ــماره ی ــش الن پ
ــاتی برنامــه صــورت  عمــومی عملی

.گیرد، آگاهی حاصل نمایدمی
تخصیص مجدد و تغییرات -۱۰. ۱۳

بودجه باید به فیصد سطور ۲۰اضافه از 
شکل درخواست کتبی وزارت مالیه از 
طریق سفارت ایتالیا در کابل صـورت  

مشـترک رهبـری   ۀرفته توسط کمیتگ
.رددگمنظور )DGCS(تصویب و از جانب

تحت هیچ نوع شرایط،چنین تغییـرات  
نبايد اضافه از مقدار تعیین شده کمک 

.برای این برنامه باشد) جزء الف(ایتالیا 
ــالمی ج-۱۰. ۱۴ ــوری اسـ مهـ

:افغانستان باید

٤٠



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
د ایتالیا دولت د کمکي مالي بودجې )۱(

صورت حساب د افغانستان د هر مـالي  
کال لپاره چې د بین المللی پېژندل شوو 
شرکتونو په واسطه یـا د افغانسـتان د   

او یا د ) CAO(کنترول او پلنې د ادارې
)INTOSAL(،)ASOSAI(وا)ECOSAI( وود غ

په واسطه چې د تمویلوونکو په بین المللي 
معیارونو سره اکل شوي وي، بررسـي  
شــوی وي، لــه انــه ســره    

ـ .ريـول یـا د  اوشـرکت ىررسـب
)CAO(  اداره د افغانســتان اســالمي

جمهوریت په واسطه اکل کېـي او د  
و و ري رهبر د کمیې لخوا د منل

.په واسطه منظورېيDGCSاو د 
بررسي شوی مالي صورت حساب، د )۲(

افغانستان د مالي کال له پایتـه رسـېدو   
وروسته د شپو میاشتو په موده کـې او  
نور معلومـات دې د ایتالیـا د اخ او   

غوتنې په صورت کې رهبر د کمیې د 
.واندې کي

ول مالي حسابونه او صورت -۱۰. ۱۵
اب باید د امریکایي الرو په پیسـو  حس
.وي

صورت حساب مالی بودجه کمکی )١(
دولت ایتالیا را برای هر سـال مـالی   
افغانستان که توسط شرکت های شناخته 

کنترول ۀبین المللی و یا توسط ادارۀشد
جمهــوری اســالمی )CAO(و تفتــیش 

ــای   ــا اعضـ ــتان و یـ افغانسـ
)INTOSAL(،)ASOSAI(و)ECOSAI( ــه کـ

های بین المللی تمویـل  موازی با معیار
کنندگان،انتخاب شده باشند، بررسـی  

شرکت . شده باشد، با خود داشته باشد
توسط جمهوری )CAO(ۀبررسى و یا ادار

اسالمی افغانستان انتخاب و از جانـب  
رهبری مورد قبول قرار گرفته و ۀکمیت

.گرددمنظور میDGCSتوسط 
صورت حسـاب مـالی بررسـی    )٢(

ـ   ش مـاه بعـد   شده را در مـدت ش
ــالی افغانســتان و  ــال م از خــتم س
معلومـــات دیگـــر در صـــورت 

رهبـری  ۀتقاضای جانب ایتالیا و کمیت
.ه بداردیارا

تمــام حســابات مــالی و -۱۰. ۱۵
ـ صورت حساب باید بـه   ول دالـر  پ

.امریکایی باشد

٤١



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
پلنه او رپو ورکونه

:یوولسمه ماده
۱ .۱۱- ولو او مالدارد کرنې، اوبو ل

د كار د وزارت په هرو شپو میاشتو کې
پرمخت رپو د رهبر ې كميې ته 

ىد کار د پرمخت لوم.واندې كوي
رپو باید د الف جزء د لـت لـه   

شپو میاشتتو په موده ورکې وروسته د 
.کې واندې شي

د افغانستان د مالي کال له پایته -۱۱. ۲
رسېدو وروسته د شپو میاشتو په مـوده  

دكرنې، اوبو لولو کې، دمالیې وزارت 
تدارکاتو له الرې داو مالدار وزارت 
شـوی صـورت   يپه شمول مالي بررس

رهبر ې کمیې ته واندې حساب د
.کوي

ر ـه کمیـه دې د   د رهب-۱۱. ۳
ــي   ــه د مل ــه او ارزون ــامې پلن برن

.برنامو په چوکا کې روانه کي
د رهبر ه کمیه، د برنامې -۱۱. ۴

په پیل کې یا ل تر له د هرو شپو میاشتو 
په موده کې او یا هرکله چې اتیا ولیدل 

تفتیش و گزارشدهی
:یازدهمۀماد
ــت، -۱۱. ۱ وزارت زراعـــــ

ــر  ــداری در هـ ــاری و مالـ آبیـ
یشرفت کـار را بـه   پماه گزارش شش 

ــ ــری اراۀکمیت ــترک رهب ــمش ه ی
یشرفت کـار  پور نخست پرا. داردمی

باید در مدت شش ماه بعد از تأدیه هزینه 
.ه گرددیجزء الف ارا

در مدت شش ماده بعـد از  -۱۱. ۲
ختم سال مالی افغانستان وزارت مالیه از 
طریق وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 

ــاب برر ــورت حس ــده ص ــی ش س
ــه   ــدارکات ب ــمول ت ــالی را بش م

ــ ــه  ۀکمیت ــری ارای ــترک رهب مش
.می دارد

مشترک رهبری، تفتیش ۀکمیت-۱۱. ۳
و ارزیابی برنامه را در چوکات برنامـه  

.های ملی روشن بسازد
مشترک رهبری در آغاز ۀکمیت-۱۱. ۴

برنامه و یا حد اقل در مدت هر شش ماه 
نداشـته شـود،   پو یا هرگاه ضروری 

٤٢



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
شي خپلې غونې جـووي او د ولـو   

ې او نو د برنامې د پلنې او ارزونوالرو
همدارنه د الندې موضوعانو د طرح او 

:منظور مسئوله به وي
د برنامې عملیاتي عمـومي  -۱۱. ۴. ۱

).GOP(پالن
فقرې مطابق د -۱۱. ۱۶د -۱۱. ۴. ۲

بررسي کوونکې ادارې او یـا شـرکت   
.اکل

۳ .۴ .۱۱- توضیحي او (د کار د پرمخت
.شپ میاشتنی رپو) مالي

۴ .۴ .۱۱-تونو اد ل کل شوی شپ
.میاشتنی پالن

۱.۹د بدلونونو فعالیتونه د -۱۱. ۴. ۵
مادې مطابق او یا د بودجې بیا تخصیص د 

او مادې مطابق. ۱۱. ۱۴، ۵. ۳، ۵. ۲
ه مبلغ فرو خه د اضایو)٢۰٠٠٠٠(له 

.لپاره د قراردادونو د داوطلب سندونه
د تدارك په شمول كلن ېل -۱۱. ۴.٧

.سابشوى مالي صورت ح
) توضیحي مالي(ی ـوروستن-۱۱. ۴. ۸

رپو.
ماده کې شامل ول ۱۲.۵په -۱۱. ۵

لسات خویشرا دایر نموده و مسئول ج
همه رهنمایی ها، تفتیش و ارزیابی برنامه 
و همچنان طرح و منظوری موضوعات 

:ذیل خواهد بود
الن عمـومی عملیـاتی   پ-۱۱. ۴. ۱
)GOP(برنامه
ــاب اداره و -۱۱. ۴. ۲ انتخـــ

یــا شــرکت بررســی کننــده طبــق 
.-۱۱. ۱۶فقره 

یشرفت پگزارش شش ماهه -۱۱. ۴. ۳
).وضیحی و مالیت(کار 

یشبینی شده پالن مصارف پ-۱۱. ۴. ۴
.شش ماهه

فعالیت ها تغییرات، طبق -۱۱. ۴. ۵
و یا تخصیص مجدد بودجـه  ۹. ۱ماده 

اسناد ۱۱. ۱۴، ۵. ۳، ۵. ۲طبق مادۀ 
داوطلبی قراردادها برای مبلغ اضافه از 

.یورو)٢۰٠٠٠٠(
صورت حسـاب مـالی   -۱۱. ۴.٧

.تدارکبررسی شده ساالنه بشمول 
توضیحی و (گزارش نهایی -۱۱. ۴. ۸

).مالی
تمــام اســناد شــامل   -۱۱. ۵

٤٣



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
له )JSC(سندونه، د رهبر د ې کمیې

ته د معلومـاتو  DGCSمنظور وروسته
، ۱.۵.۱۲پـه  او لپاره واندې کېـي 

مادو ۶.۵.۱۲و ا۵.۵.۱۲، ۱۲. ۲.۵
DGCSکې شامل سندونه د منظور لپاره 

.يواندې کېته
د ایتالیا اخ په هرې زمـاني  -١١. ٦

مقطع کې د برنامې فعالیتونه د افغانستان د 
، د مـالیې وزارت او  تاسالمي جمهوری

کرنې، اوبو لولو او مالدار وزارت په 
موافقه او مالت سرته رسولی شي او ول 
سندونه او مـدارک د ارزونـې لپـاره    

.برابروي
امنیتي او د فساد ضد مسایل

:سمه مادهدوول
) پېش کش(هې ول واندیز-١٢. ١

ورکه، سود یا ول ول مختلفې ـې  
که په مستقیم او یا غیر مستقیم صورت د 
مکافاتو په شکل د هغو فعالیتونو پـه اه  

لیک له الرې صورت و موافقهچې ددې 
مومي، که د داوطلب یا د قراردادونو د 
عقد په هکله وي، ژمنه وشي، واخیستل 

ــادۀ  بعــد از منظــوری  ١٢.٥م
DGCSبه ) JSC(مشترک رهبری ۀکمیت

جهت معلومات ارایه گردیده و اسـناد  
ــواد  ــامل م ، ۱۲. ۲.۵، ۱.۵.۱۲ش

جهت منظوری ۶.۵.۱۲و ۵.۵.۱۲
. ارایه می گرددDGCSبه
یا در هـر مقطـع   جانب ایتال-١١. ٦

زمانی فعالیت های برنامه را با موافقه و 
حمایت جمهوری اسالمی افغانسـتان،  
وزارت مالیه و وزارت زراعت،آبیاری و 
مالداری انجام داده می تواند، و تمـام  
اسناد و مدارک را برای ارزیابی مهیـا  

.می سازند
مسائل امنیتی و ضد فساد

:دوازدهمۀماد
ــوع  -١٢. ١ ــیچ ن ــکش، یپه ش
رداخت،سود با انواع مختلف مفاد، اگر پ

بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بـه  
شکل مکافات در رابطه با فعالیت های 
که از طریق این موافقتنامه صورت بگیرد 
خواه در مورد داوطلبی و یا عقد قرارداد 
ها باشد، تعهـد شـود اخـذ گـردد     

٤٤



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
او یا ومنل شي ول یو غیر قـانوني  شي 

.عمل او فساد ل کېي
هر اخ کـوالی شـي، ددې   -١٢. ٢

برنامې د فعالیت په یوه برخه کې د فساد 
او اختالس د عملونو له لیدلو وروسته چې 
د تمویلوونکي هېواد مرستې اخستونکي 
هېواد د استازي یا هغو ه اخیستونکو 

ونـو د  لخوا چې د تدارک یا د قرارداد
اجراء لپاره د بودجې د مدیریت مسئول 
وي صورت و مومي، د هماغې برخـې  
فعالیت، د وضعیت د اصـالح لپـاره د   
   مقابل لوري له پر وخـت او منلـو و

.اقداماتو پرته فسخ کي
د افغانستان اسالمي جمهوریت -۱۲. ۳

د پروژې د بهرنیو او کورنیو کارمندانو د 
الزم تدبیرونه امنیت د تأمینولو لپاره ول

همدارنـه د  .تر الس النـدې نیسـي  
افغانستان اسالمي جمهوریت د هغو ولو 
زیانونو چې ددې پروژې شتمنیو تـه ور  
اوي او یا هغو زیانونو چې ددې پروژې 
کارمندانو ته چې ددې پروژې د الف او 

جزء له بودجې خه تمـویلېي ور  ب
.اوي مسئولیت لري

و یا قبول گردد، همه یک عمل غیـر  
.مرده می شودقانونی و فساد ش

هر جانب می تواند بعـد از  -١٢. ٢
مشاهدۀ اعمال فساد و اختالس در یکی 
از بخشهای فعالیت این برنامه، کـه از  
جانب نمایندۀ کشور تمویـل کننـده،   
کشور اخذ کننده کمک و یا مستفیدین 
که مسئول مدیریت بودجه جهت تدارک 
و یا اجـرای قـرارداد هـا باشـند،    

ــت   ــرد، فعالی ــورت گی ــان ص هم
بخش را بـدون اقـدامات بموقـع و    
قابل قبـول جانـب مقابـل جهـت     

.اصالح وضعیت، فسخ نمایند
جمهوری اسالمی افغانسـتان  -۱۲. ۳

تمام تدابیر الزم را جهت تاْمین امنیـت  
ـ کارمندان خـارجی و داخلـی    ه ژروپ

همچنان جمهـوری  .رویدست می گیرد
اسالمی افغانستان مسئولیـت تمــام  

ه ژروپکه به دارایی های این خساراتی را 
وارد می گردد و یا خساراتی کـه بـه   

جزء ۀه که از بودجژروپکارمندان این 
ه تمویل می گردنـد  ژروپالف و ب این 

.وارد می شود، دارا می باشد

٤٥



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
ې بدلونونهلیک په متن کهوافقمد 

:دیارلسمه ماده
لیک متن د دواو هوافقمددې -۱۳. ۱

د پروسـیجر  اخونو په رضائیت د هغوی 
.موندلی شيمطابق بدلون

لیک په مـتن کـې   هوافقمد -١٣. ٢
بدلونونه که ه هم چې د یوه اخ لخوا 
غوتل شوی وي او یا د دواو اخونو 
 په موافقه صورت و مومي، باید د رهبر

 ېدې کمی)JSC (تصویب او د والخ
منظور لپاره د اتیالیـا د پرمختیـایي   

ته محول DGCSهمکار عمومي ریاست 
.شي
لیک په مـتن کـې   هوافقمد -١٣. ٣

بدلونونه د دوه یم رسـمي یاددـت  
VERBAL NOTE) (   له تر السـه کولـو

د ـوروسته چې په هغه کې ددوی د اون
بل ته کاري پروسیجر له بشپېدو خه یو

.خبر ورکوي، نافذ ل کېي
د معافیتونو تعلیقول

:وارلسمه ماده
لیک په اونـدو  موافقهددې -١٤. ١

تغییرات در متن موافقتنامه
:سیزدهمۀماد
متن این موافقتنامه با رضایت -۱۳. ۱

طـه  روسیجر مربوپهر دوجانب مطابق 
.شان تغییر نموده می تواند

تغییرات در متن موافقتنامـه  -١٣. ٢
خواه از طرف یک جانب تقاضا گردیده 

هر دو جانب صورت ۀباشد و یا با موافق
ـ  مشـترک  ۀگیرد باید از طرف کمیت

ــری  ــت ) JSC(رهب ــویب و جه تص
منظوری به ریاست عمومی همکـاری  

ــا   ــافی ایتالی ــول DGCSانکش مح
.گردد

ییرات در متن موافقتنامه بعد تغ-١٣. ٣
از حصول دومین یادداشـت رسـمی   

)VERBALNOTE( ــه در آن از کـــ
روسیجر کاری مربوطـه شـان   پتکمیل 

ــد،   ــی دهن ــالع م ــدیگر را اط یک
.شودنافذ شمرده می

تعلیق فعالیت ها
:چهاردهمۀماد
در صورت وقوع بی نظمـی  -١٤. ١

٤٦



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
فعالیتونو کې د جدي بې نظمیو د پېېدو 

ـ   ظن وءپه صورت کې یا د هـر اخ س
کوالی شي یوه برخه یا پـه  ) بدماني(

بشپه توه ددې پروژې فعالیت، تعلیق 
یت د بیا پيلولو کوونکي لوري ته د فعال

لپاره د وضاحت د رسېدو تر وخته پورې 
).متوقف کي(ودروي 

د فعالیت له تعلیق خه دمخه د -١٤. ٢
نظر و اخ مقابل اخ په رسمي توه د 
یادشوي فعالیت د تعلیق په هکله د حل د 
الرې د امکاناتو لپاره خبروي، له مقابل 
اخ خه د قناعت بونکي واب د نه 

کولو په صـورت کـې، خبـر    ترالسه
ورکوونکی اخ کوالی شي له خبرتیـا  

ورو موده کې فعالیت و ٩٠وروسته په 
دروي د وضاحت د غوتنې لپاره ـول  
خبرتیاوې باید د رسمي کانالونو له الرې 

.صورت ومومي
ــه -١٤. ٣ ــر مترقبـ ــه (د غیـ نـ

پېو لکه شخو طبیعي آفتونو )اکلېدونکو
د پروژې د یا اغتشاش په صورت کې چې 

مؤقت درېدو باعث کېي، ول فعالیتونه 
د .د نورمال کېدو تر وخته تعلیق کېي

ــای   ــت ه ــدی در فعالی ــای ج ه
ـ  ــن موافقتنامـ ــوط ای ــا مرب ه و ی

سوءظن، هر جانب می تواند قسمتی و یا 
ه را الـی  ژروپطور مکمل فعالیت این 

زمان رسیدن وضاحت به جانب تعلیـق  
کننده جهت آغـاز دوبـاره فعالیـت،    

.متوقف سازد
قبل از تعلیق فعالیت، جانـب  -١٤. ٢

مورد نظر جانب مقابل را طور رسمی در 
مورد تعلیق فعالیـت متـذکره جهـت    

کانات راه حل، آگـاه مـی   دریافت ام
در صورت نیافتن جواب قناعت . سازد

بخش از جانب مقابل، جانب آگـاهی  
روز بعد ٩٠دهنده حق دارد در مدت 

ــق   ــه تعلی ــت را ب ــاهی فعالی از آگ
همــه آگــاهی هــا جهــت . در آورد

درخواست وضاحت باید از طریق کانال 
.های رسمی صورت گیرد

ه در صورت وقایع غیر مترقب-١٤. ٣
مانند منازعات، آفـات طبیعـی و یـا    

ـ اغتشاش که باعث توقف موقت  ه ژروپ
می گردد، تمام فعالیت ها الـی زمـان   
نورمال شدن وضعیت به تعلیق در آورده 

٤٧



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
نظر و اخ د پروژې د فعالیت د تعلیق د 
دلیل، د تعلیق د نېې او د فعالیت د بیـا  

دو د نېې په هکله مقابل اخ رسـماً  ېپیل
.خبروي

لیک د محتویاتو په هوافقمددې -١٤. ٤
پیدا کېدو په صورت هکله د شخې د را

الیت عکې، د ایتالیا دولت ددې پروژې د ف
د تعلیق حق د مناسبې حـل الرې تـر   

.پیداکېدو پورې انته ساتلی بولي
له شپو میاشتو مودې خـه  -۱۴. ۵

زیات د تعلیق د اسبابو د دوام په صورت 
ورـو  ٩٠کې، هر اخ کوالی شي، د 

لیک هوافقمخبرتیا په ورکولو سره، ددې 
فسخ په هکله خپل یو بـل تـه خبـر    د

.ورکي
ول هغه یاددتونه او رسـمي  -١٤. ٦

لیک په هکلـه  موافقه لیکونه چې ددې 
لیک الینفک هوافقمتبادله کېي، ددې 

.جزء ل کېي

جانب مورد نظر در مورد دلیـل  .می شود
روژه، تاریخ تعلیق و تـاریخ  پتعلیق فعالیت 

جانب مقابل را رسـماً  آغاز دوباره فعالیت
.ازدآگاه می س

در صورت بروز منازعـه در  -١٤. ٤
مــورد محتویــات ایــن موافقتنامــه، 
دولت ایتالیا،حق تعلیـق فعالیـت این 

ــ ــل ژروپ ــت راه ح ــی دریاف ه را ال
.مناسب به خود محفوظ می داند

در صورت ادامـه اسـباب   -۱۴. ۵
ــیش از شــش  ــدت ب ــه م ــق ب تعلی
ــا  ــد ب مــاه هــر جانــب مــی توان

ورد فسخ این روز آگاهی در م٩٠دادن 
موافقتنامه یکدیگر خویشـرا اطـالع  

.دهند
تمام یادداشت های رسمی و -١٤. ٦

مکاتیب که در مورد این موافقتنامه تبادله 
می شوند،جزء الینفک این موافقتنامـه  

.محسوب می شوند

٤٨



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
لیک او د مـالي وجوهـو   هوافقمد 
خلیکرب

:پنلسمه ماده
لیک له یـوه اخ  هوافقمدغه -١٥. ١

خبرتیا په صادرولو سره خه بل اخ ته د 
مادې ١٣ورو مودې وروسته د ٩٠له 

ل کې يمطابق فسخ.
کار ـد ایتالیا د پرمختیایي هم-١٥. ٢

لیک هوافقمددې DGCSعمومي ریاست 
حق په الندې مواردو کې د ان لپـاره  

:بوليىساتل
اکل شوو موخـو تـه د   -١٥. ٢. ١

ې یا دداورسېدو لپاره د پروژې ناتواني
کمک د مالي مدیریت له لوري د غوتل 
شوو مالي سندونو د واندې کولو پـه  
هکله، د افغانستان اسـالمي جمهـوري   

.دولت ناتواني
د کرنې، اوبو لولـو او  -١٥. ٢. ٢

مالدار وزارت، د کلیو د بیارغونې او 
پرمختیا وزارت او یا د مالیې وزارت لخوا 

:جدي کوتاهي، لکه
عمال کې له شپو د کمک په است-الف

فسخ موافقتنامه و سرنوشت وجوه 
مالی
:انزدهمپۀماد
این موافقتنامـه بـا صـدور    -١٥. ١

هی از طرف یک جانب به جانـب  آگا
روز مطابق مادۀ ٩٠دیگر بعد از مدت 

.، فسخ شمرده می شود١٣
ریاست عمـومی همکـاری   -١٥. ٢

حـــق DGCSانکشـــافی ایتالیـــا 
فســـخ ایـــن موافقتنامـــه را در 

:موارد ذیل به خود محفوظ می داند
ـ ناتوانی -١٥. ٢. ١ ه جهـت  ژروپ

رسیدن به اهداف تعیـین شـده و یـا    
ی دولـت جمهـورى اسـالمی    ناتوان

افغانستان در مورد ارایه اسـناد مـالی   
تقاضا شده از جانب مـدیریت مـالی  

.این کمک
کوتاهی جدی از جانـب  -١٥. ٢. ٢

وزارت زراعت، آبیـاری و مالـداری،   
وزارت احیاء و انکشاف دهات و یـا  

:وزارت مالیه مانند
تعلیق بدون دلیل بیش از مـدت  -الف

٤٩



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
میاشتو خه زیات بې دلیله تعلیق چې د 

ژې موخو ته د رسېدو لپاره د تهدید د وپر
.پیداکېدو باعث شي

لیک په موادو ضمیمو یا هوافقمددې -ب
بدلونونو کې له شاملو مـواردو  واوند

.پرته، د مرسته شوې بودجې استعمالول
د مالي او تدارکاتي مناسبو سندونو -ج

.ندې کولوکې اوده کوتاهيپه وا
د مرسته شوې بودجې په مدیریت کې -د

.کوتاهي) شدیده(سخته 
دمالي وجوهو په اجراء كې -۱۵. ۲. ۳

.سخته كمزورى مديريت
لیک کې د اخونو هوافقمپدې -١٥. ٣

په پام کې نیول شـوي وجایـب، ددې   
لیک له فسخ وروسته د فعالیت په هوافقم

و پـه هکلـه د   ترتیب سره د پایته رسېد
کارمندانو، مالي وجوهو او شتمن ایستل، 
د بانکي حسابونو تصفیه،د قراردادونو او 
تدارک کوونکو په هکله د وجایبو تصفیه 

.به پرای پاتې شي
له وخته خه دمخـه ددغـه   -۱۵. ۴
لیک د فسخ په صورت کـې، د  هوافقم

افغانستان اسالمي جمهوریت د ایتالیا اخ 

کمک که باعـث  شش ماه در استعمال 
بروز تهدید جهت نایل شدن به اهداف 

.ه گرددژروپ
کمک شـده در  ۀاستعمال بودج-ب

موارد بدون مواد شامل این موافقتنامه، 
.ضمایم و یا تغییرات مربوطۀ آن

کوتاهی طوالنی در ارائه اسـناد  -ج
.مناسب مالی و تدارکاتی

ـ -د ۀکوتاهی شدید در مدیریت بودج
.کمکی

مدیریت شدیداً ضعیف در -١٥. ٢. ٣
.اجرای وجوه مالی

وجایب در نظرگرفته شـده  -١٥. ٣
جانبین در این موافقتنامه بعد از فسخ این 
ــه  ــام ب ــورد اختت ــه، در م موافقتنام
ترتیب فعالیت ها، اخراج کارمنـدان،  
ــفیۀ   ــی، تص ــالی و دارای ــوه م وج
حســابات بــانکی، تصــفیۀ وجایــب 

گان در مورد قراردادها و تدارک کنند
.بجا خواهند ماند

ــل  -۱۵. ۴ ــخ قب ــورت فس در ص
ــه ،  ــن موافقتنامـ ــت ایـ از وقـ

جمهــوری اســالمی افغانســتان   

٥٠



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
ي وروستنیو رپوونو پـه  ته اداري او مال

.واندې کولو مکلف دی
هر ول نه لېدلي مالي وجوه -١٥. ٥

لیک هوافقماو هغه مالي وجوه چې ددې 
له دایرې خه بهر لېدلي او صـورت  

په تصویب نـه وي  DGCSحساب یې د
DGCSرسېدلي، د مالیې وزارت له الرې 

.ېيده مسترـت
شخې

:شپاسمه ماده
لیک په هکله هر هوافقمددې -١٦. ١

دعوي، ادعاانې، د ژمنـې  شخه،ول
ضا کې فدوستانه نقض، فسخ او یا بطالن په 

.حل او فصل کېي
اعتبار او موده
:اوولسمه ماده

لیـک د دوه یـم   هوافقمدغه -١٧. ١
لـه  )VERBAL NOTE(رسمي یاددت 

رسېدو وروسته چې په هغه کـې دواه  
ېدو پـه  اخه د اوندې پروسې د بشپ

هکله خپل یو بل تـه خبـر ورکـوي،    
.نافذېي

مکلف به ارایه گزارشات نهایی اداری و 
.مالی به جانب ایتالیا می باشد

هر نوع وجوه مالی مصـرف  -١٥. ٥
نشده، و وجوه مالی که خارج از دایره 
این موافقتنامه به مصـرف رسـیده و   

DGCSصورت حساب آن به تصـویب   

نرسیده باشد،از طریق وزارت مالیه بـه  
DGCSمسترد می گردد.

منازعات
:شانزدهمۀماد
هرنوع منازعه، دعوا، ادعاها -١٦. ١

درمورد این موافقتنامه، نقض تعهد، فسخ 
و یا بطالن، در فضای دوستانه حـل و  

.فصل می گردد
اعتبار و مدت

:هفدهمۀماد
ین موافقتنامه بعد از رسیدن ا-١٧. ١

VERBAL(دومین یادداشـت رسـمی   

NOTE ( که در آن هر دو جانب در مورد
روسه مربوطه یکدیگر خویشرا پتکمیل 

آگـــاهی مـــی دهنـــد، نافـــذ 
.گرددمی

٥١



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
لیک د ولو توافق هوافقمدغه -١٧. ٢

شوو فعالیتونو د بشپېدو تر وخته د اعتبار 
، هر ول نه لېدلي مالي وجـوه  ىو د

ته DGCSددې پروژې له بشپېدو وروسته 
مستردېي خو دا چې د هغو د برخلیک 

.په هکله اخونه موافقه وکي
هبتمکا

:اتلسمه ماده
لیک او برنامې په هوافقمددې -١٨. ١

اه ولې مکاتبې او اطالعات د تسـلیم  
اخیستونکي او تمویلوونکي په آدرس او 

بیقوونکي اران په آدرس طکاپي یې د ت
.صورت مومي

:تسلیم اخیستونکي آدرسد-١٨. ٢
ــت   ــالمي جمهوری ــتان اس د افغانس

 تونستان واکابلد مالیې وزارت پ.
ــوو-١٨. ٣ ــتازي يکند تمویل د اس

:آدرس
د پرمختیایي همکاریو -د ایتالیا سفارت

.دفتر د مسعود بزر جاده، کابل
:د تطبیقوونکي اران آدرس-١٨. ٤

د افغانستان اسالمي جمهوریت د کرنې، اوبو 

این موافقتنامه الی زمان تکمیل -١٧. ٢
تمام فعالیت های توافق شده مورد اعتبار 

هر نوع وجوه مالی مصـرف . می باشد
ه دوباره به ژروپناشده بعد از تکمیل این 

DGCS   مسترد می گردد مگـر اینکـه در
.مورد سرنوشت آن جانبین موافقه نمایند

مکاتبه
:هجدهمۀماد
تمام مکاتبات و اطالعات در -١٨. ١

ــه و    ــن موافقتنام ــا ای ــه ب رابط
برنامه به آدرس تسلیم شونده و تمویـل  

ننده ی آن به ارگان تطبیق کپکننده و کا
.صورت می گیرد

:آدرس تسلیم شونده-١٨. ٢
وزارت مالیه جمهوری اسالمی افغانستان 

.شتونستان وات،کابلپ
ــل  -١٨. ٣ ــدگی تموی آدرس نماین

:کننده
دفتر همکـاری هـای   -سفارت ایتالیا

.جادۀ مسعود بزرگ،کابلانکشافی
:آدرس ارگان تطبیق کننده-١٨. ٤

ــداری ــاری و مال وزارت زراعت،آبی

٥٢



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
.لولو او مالدار وزارت

جمال مېنه، درېیمه ناحیـه د پوهنتـون   
.ساحه

کلیو د جمهوریت د اسالميد افغانستان 
المان رابیا رغونې او پرمختیا وزارت د دا

د نیله باغ سـک، د عالوالـدین درې   
و زاتد اوندو حکومتونو واکمنو اس،الرې

.لیک سند السلیک کهوافقمددغه 
لیک په دوو اصلي نسخو په هوافقمدغه 
کـې پـه   .....انلیسي ژبه په او دري
.نېه السلیک شو.....

ایتالیا د جمهوري دولت لخواد 
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت 

لخوا

.دولت جمهوری اسالمی افغانستان
جـمال مینـه، ناحیـۀ سـوم سـاحه    

.وهنتونپ
وزارت احیاء و انکشاف دهات دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان سرک نیله 

، باغ داراالمان،سه راهـی عالوالـدین  
نمایندگان با صالحیت حکومات مربوطه 

.سند موافقتنامه هذا رابه امضاء رسانیدند
به لسان دو نسخه اصلی این موافقتنامه در 

....... بتاریخ ......... دری و انگلیسی در 
.رسیدءبه امضا

از جانب دولت جمهوری ایتالیا
از جانب دولت جهوری اسالمی 

افغانستان

٥٣



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢

د افغانستان د اسالمي جمهوري 
ان اسالمي جمهوریت،دولت، پاکست

ترکمنستان د او د هند جمهوریت
دولت ترمن د ازو د 

د )پایپ الین(نل لیکې 
موافقه لیک د توشېح 

په هکله، د افغانستان د اسالمي 
جمهوریت د رئیس    

فرمان
)٢٥:(ه
١٧/٣/١٣٩١:نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

فقرې د حکـم لـه مخـې، د    ) ۱۶(د 
تان افغانستان د اسالمي جمهوريت، پاکس

او د جمهوریتاسالمي جمهوریت، هند
ترکمنستان دولت ترمن د ازو د نـل  
لیکې موافقه لیک چې د ملي شـوري د  

) ۳۳(نېې ۱۳۹۱/۱/۳۰ولسي جرې د 
ـــې او د مشـــرانو جرـــې د 

ې مصوبو ) ۳۰(نېې ۱۳۹۱/۲/۲۶

فرمان
رئيس جمهورى اسالمى افغانستان 

در مورد توشیح 
موافقتنامۀ پایپ الین 

گاز میان دولت 
اسالمی افغانستان،جمهوری

پاکستان،جمهوری اسالمی
جمهوری هند و 
دولت ترکمنستان

)٢٥: (شماره 
١٧/٣/١٣٩١: تاریخ 

:مادۀ اول
ــرۀ   ــم فق ــی از حک ــه تأس ) ١٦(ب

قانون اساسی افغانسـتان،  ) ٦٤(مادۀ 
موافقتنامۀ پایپ الین گاز میان جمهوری 

جمهوری اسـالمی  اسالمی افغانستان،
هنـد و دولـت   جمهـوری  پاکستان،

ترکمنستان که بر اسـاس مصـوبات   
٣٠/١/١٣٩١مــؤرخ ) ٣٣(شــماره 
مـؤرخ  )٣٠(ه و شـماره  گولسی جر

مشرانو جرگه شورای ١٣٩١/ ٢٦/٢

الف



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
مادوکې ) ۳۴(پربنس، په یوه سریزه او 
.تصدیق شوی، توشېح کوم

:دوه یمه ماده
نېې خه نافذ او دغه فرمان د توشېح له 

له موافقه لیک او د ملي شوري له مصوبو 
سره یوای دې، په رسمي جریده کـې  

.خپور شي
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي جمهوریت 
رئیس

مـاده  ) ٣٤(ملی بداخل یک مقدمه و 
.دارمتصدیق گردیده، توشیح می

:مادۀ دوم
ــیح    ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم ای
نافذ و همراه با موافقتنامه و مصـوبات  
ــمی  ــدۀ رس ــی در جری ــورای مل ش

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
د افغانستان اسالمي جمهوریت 

ملي شوري
ولسي جره

ي دولتد افغانستان اسالمي جمهور
هوریت او د هند جمدپاکستان جمهوریت،
من دازو دنل لیکې ترکمنستان دولت تر 

تون چوکا په اه 
د ولسي جرې تصدیق

)٣٣: (ه
١٣٩١/ ٣٠/١: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نـوي یمـې   
کال د ١٣٩١کم سره سم،د ـمادې له ح

نېې په عمومي غونه ٣٠وري د میاشتې د 
کې د افغانستان اسـالمي جمهوریـت، د   

جمهوریـت، د هنـد   اسـالمي  ان پاکست
جمهوریت او ترکمنستان دولت تر مـن د  
ازو د نل لیکې تون چوکا پـه یـوې   

.مادو کې تصدیق ک) ۳۴(سریزې او 
"يابراهیم"وفوعبدالر

د ولسي جرې رئیس

اسالمی افغانستانجمهوری
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه 
از چارچوب موافقتنامۀ پایپ الین گاز 

میان دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان،جمهوری پاکستان،

جمهوری هند ودولت ترکمنستان
)٣٣: (شماره
١٣٩١/ ٣٠/١: تاریخ

تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی  به 
پایپ الین ۀموافقتنامچارچوب افغانستان، 

گاز میـان دولـت جمهـوری اسـالمی     
پاکسـتان،  اسـالمى  جمهوری افغانستان،

در جمهوری هند و دولـت ترکمنسـتان  
ماه حمل سال ) ٣٠(جلسۀ عمومی مؤرخ 

ولسی جرگه به داخل یک مقدمه و ١٣٩١
.ماده تصدیق گردید) ٣٤(

"ابراهیمی"وفوعبدالر

رئیس ولسی جرگه

ج



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
تدافغانستان اسالمي جمهوري

ملي شوري
مشرانوجره

د پاکستان اسالمي جمهوري دولت، د 
المي جمهوري دولت،د هند افغانستان اس

ت تر لجمهوري دولت او د ترکمنستان دو
 ازومن ون د چوکاد پایپ الین د ت

، په اه
تصديقد مشرانو جرې 

)٣٠:(ه
۱۳٩١/ ٢٦/٢:نېه

یمې مادې له حکـم  ي د اساسي قانون د نو
٢٦/٢/١٣٩١سره سم،مشرانو جرـې د  

نېې په عمومي غونه کې د پاکستان اسالمي 
مهوري دولـت،د افغانسـتان اسـالمي    ج

جمهوري دولت، دهند جمهوري دولت او 
 ازودترکستان دولت ترمنپایپ الین د

تصدیق ک ون چوکادت.
"مسلمیار"يفضل هاد

رئیسد مشرانو جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه

گه مشرانوجرتصديق
ۀ پایپ در مورد چارچوب موافقتنام

الین گاز میان دولت جمهوری اسالمی 
پاکستان،دولت جمهوری اسالمی 

دولت جمهوری هند و افغانستان،
دولت ترکمنستان

)٣٠(:شماره 
٢٦/٢/۱۳۹١:یختار

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی  
افغانستان، مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی 

چارچوب موافقتنامۀ ٢٦/٢/١٣٩١مؤرخ
پایپ الین گاز میان دولـت جمهـوری   
اسالمی پاکستان،دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان،دولت جمهوری هند و دولـت  

.ترکمنستان را تصدیق نمود
"میارمسل"فضل هادی 

مشرانو جرگهرئیس 

د



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢

جمهوري دپاکستان داسالمي
ي دولت، د افغانستان د اسالم

جمهوري دولت،د هند جمهوري 
او ترکمنستان دولت دولت

پایپ (ترمن د ازو د نل لیکې 
د موافقه لیک چوکا) الین

د ازو د نل لیکې د جوېدو د موافقـه  
د لیک دغه چوکا چې پدې سندونوکې 

افغانستان، پاکستان او هند، ،ستاننترکم
د نل لیکې د جوېدو او په الره اچولو د 

په نوم یادېي، د پاکستان د "موافقه لیک"
اسالمي جمهوري دولت، د افغانستان د 
اسالمي جمهوري دولت، د هند جمهوري 
دولت او ترکمنستان دولت ترمن عقـد  

"اخونو"شوی دی چې د موافقه لیک د 
په موافقه لیک کې شامل په نوم یادېي او 

په "خایوه"هر هېواد د موافقه لیک د 
.توه یادېي

ــد وي   ــه تاْيي ــيله اخون ــدې وس پ
:چې

او د ترکمنســتان، افغانســتان-الــف

الین پایپۀچارچوب موافقتنام
گاز میان دولت جمهوری 

دولت اکستان،پاسالمی 
،جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری هند و دولت 
ترکمنستان

پایپاحداث ۀاین چارچوب موافقتنام
ـ "گاز که در این اسناد بنام  " هموافقتنام

ترکمنستان،پایپاحداث و راه اندازی 
شود، اکستان و هند یاد میپافغانستان، 

دولـت  اکستان،پمیان دولت جمهوری 
ــتان،   ــالمی افغانس ــوری اس جمه

دولت جمهوری هند و دولت ترکمنستان 
" جـانبین "عقد گردیده است که بنـام 

شوند و هر کشـور  موافقتنامه یاد می
ــه حیــ  ــه ب ــامل در موافقتنام ث ش

ــب " ــک جان ــاد  " ی ــه ی موافقتنام
.شوندمی

وسیله جانبین تائید مـی نماینـد   بدین
:که

ـ -الف بـین الحکـومتی  ۀموافقتنام

٥٤

٧٣



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
پاکستان، د ازو د نل لیکې د جوېدو او 

اءپه الره اچولو په هکله، د الزم االجـر 
موافقه لیک په توه، بـین الحکـومتي   

Inter(موافقه لیک  - Governmental( ،
د ترکمنستان، افغانسـتان او پاکسـتان   

 ـکال د م۲۰۰۲طه د ـاخونو په واس
نېه د اسالم آبـاد پـه   ۳۰د میاشتې په 

.وارکې عقد شوی و
له دغه موافقه لیک سره د هندوستان -ب

له یوای کېدو وروسته، اخونو موافقه 
وکه و د پروژې نوم د ترکمنسـتان،  

د ازو تان، پاکستان او هندوستان افغانس
په پروژې بدل ) TAPI(د نل لیکې د لېد

پدې موافقه لیک کې د ازو د نل . کي
لیکې جوېدل او په هغې پورې د اوندو 

"پروژې"بنسونو او آسانتیاوو ودانول د 
پـه لنـ   . په نوم یادېي"ېنل لیک"او یا 

وخت کـې افغانسـتان، پاکسـتان او    
د ترکمنستان د طبیعي از هندوستان ته 

لېدول، له ترکمنستان خه د افغانستان 
او ترکمنستان د ـ بنـدر لـه الرې    
پاکستان او هندوستان ته د ـاز د نـل   
لیک، اوندو بنسونو او تاْسیساتو، پـه  

)Inter-Governmental ( ــث منحیـ
در مورد احداث ءموافقتنامه الزم االجرا

ــدازی  ــپو راه ان ــاز پای ــن گ الی
اکستان توسط پترکمنستان،افغانستان و 

ســتان و جوانــب ترکمنستان،افغان
در ٢٠٠٢ماه می ٣٠اکستان بتاریخ پ

ــد  ــاد عقـ ــالم آبـ ــهر اسـ شـ
.گردیده بود

یوستن جانب هندوستان به پبعد از -ب
این موافقتنامه جانبین موافقت نمودند تا 

قال ـالین انتپایپۀژروپه را به ژروپنام 
اکستان و پگاز ترکمنستان،افغانستان، 

احداث .تبدیل نمایند)TAPI(هندوستان
الین گاز و اعمار زیـر بناهـا و   پایپ

تسهیالت مربوط آن در این موافقتنامه به 
یـاد مـی  "الینپایپ"و یا " هژروپ"نام 

انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به .شوند
ــتان در اکســتان و هندپافغانستان، وس

ـ پکمترین زمان،راه اندازی الیـن  پای
سیسات مربوط به انتقال گاز،زیربناها و تاْ

از ترکمنستان و از طریق بندر گاز طبیعی
مشترک افغانستان و ترکمنسـتان بـه   

الین پایپ"نام ه اکستان و هندوستان بپ

٥٥



)١١٠٢(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١/١٣٩٢
.په نوم یادېي"الره اچول د نل لیکې"

له یوه هېواد خه بل هېواد تـه د  -ج
ژې، فراملتـي طبیعي ازو د لېد پـرو 

ماهیت لري او د موافقه لیک د چوکا د 
.مقرراتو او حکمونو په یو شان تابع دي

اخونه، د بین المللي قانوني نورمونو -د
مطابق د طبیعي از له ممانعت پرتـه د  
ترانزیت د اصل له په پام کې نیولو او د 
طبیعي از له ممانعـت پرتـه لېـد او    

ولو او نوموو ترانزیت ته د زمینې د برابر
هېوادونو ته د لېد او ترانزیت لپـاره د  
اوندو بنسونو د رامنته کولو او د اتیا 
په صورت کې د پروژې لپاره له مکې 
خه د ې اخیستنې د اجازې د آسانتیا 

ل ساتنې، غوتونکي او د ژوند چاپېریا
.دي

پدې لحاظ اخونو په النـدې مـواردو   
:موافقه وکه

حجـم، تـدارکات او د آف  د پروژې 
-Offتېک Take)ژمنې)تسلیم اخیستنې.

:وم مادهل
-د پروژې حجم، د ترکمنستان د عثمان 

.شودمیدیا" انتقال
ه های انتقال گاز طبیعی از یک ژروپ-ج

ت فراملتـی  کشور به کشور دیگر ماهی
احکام چارچوب داشته و تابع مقررات و 

.دنباشموافقتنامه بصورت همسان می
جانبین خواسـتار رعایـت اصـل    -د

ــاز   ــت گ ــدون ممانع ــت ب ترانزی
طبیعی مطـابق نـورم هـای قـانونی     
بـین المللــی و زمینــه ســاز بــرای  
انتقال و ترانزیـت بـدون ممانعـت    
گاز طبیعی و ایجاد زیربناهای مربـوط  

ــ ــت انت ــه ـجه ــت ب قال و ترانزی
ۀجـاز اکشورهای مذکور و تسـهیل  

استفاده از زمین در صورت ضـرورت  
ه و حفاظت محیط زیسـت  ژروپبرای 

.باشندمی
بدین ملحوظ جانبین در موارد موافقت 

:نمودند
تدارکات و تعهـدات آف  ه،ژروپحجم 
).تسلیم گیری(Off-Takeتیک 

:مادۀ اول
الین گاز پایپۀه در برگیرندژروپحجم 
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ولتان له ساحې خه او د بد سهېلي از

افغانستان او پاکسـتان لـه الرې پـه    
هندوستان کې د هغه وروستي مسیر ته د 
ازو د نل لیکې او د از په لېد پورې د 

.سونو نغاونکی دیاوندو بن
:دوه يمه ماده

د طبیعي ازو برابرول او د اخونـو د  
Headتسلیم اخیستنې مکلفیتونه چې په

of Agreement"ـ " موافقهپیلیزه ې ک
تسجیل کېي او د اخونو ترمن عملي 
او د ازو د پېر او پلور په موافقه لیـک  

)GSPA(  کې هم پر هغو باندې موافقـه
.صورت مومي

یومکانسرس
:درېيمه ماده

اخونه په ه  سره داسې کانسرسـیوم  
جووي چې له تخنیکي او مالي نظـره د  

ول پروژو د تطبیق توانمني ولري او هدغ
هم د ورته پروژو د مالي، طرح او یزاین 
او جوولو د مسایلو په برخه کـې لـه   

. تجربوخه برخمن وي
په اختیاري ول هر اخ کوالی شـي د  

ــه    ــوط بـ ــای مربـ و زیربناهـ
گازبولتـان  ۀقال گـاز از سـاح  ـانت

ــوبی ــان ترک-جن ــتان و از عثم منس
اکستان بـه مسـیر   پطریق افغانستان و 

.باشدنهائی آن در هندوستان می
:مادۀ دوم

م ـمکلفیت های تسلیتهیه گاز طبیعی و 
ــ ـــگـ ــه درـیری جـ وانب کـ

Head of Agreement" ــه موافق
گردد و بین جانبین تسجیل می" اغازین

خرید و فروش گاز ۀعملی و در موافقتنام
)GSPA (آن موافقت صورت نیز باالی

.گیردمی
کانسرسیوم

:مادۀ سوم
صورت مشترک کانسرسیومی ه جوانب ب

دهند که از نظر تخنیکی و را تشکیل می
هـا را  روژهپمالی توانائی تطبیق چنین 

داشته باشد و نیز از تجارب در زمینـه  
طرح و دیزاین و احـداث  مسایل مالی،

.های مشابه برخوردار باشدروژهپ
تواند صورت اختیاری میه بهر جانب
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او .غیتوب ترالسـه کـي  کانسرسیوم

همدارنه اخونه باید په کانسرسیوم کې 
د ازو د پېرودونکو او لویو برابروونکو 

په هغه صورت . شاملول په پام کې ونیسي
کې چې کانسرسیوم په ترکمنستان کې د 

چې د (ازو د نل لیکې د جوېدو کار 
) ترکمنستان د نل لیکې په نامه یـادېي 

ــوري ت ــه ف ــپکي، پ ــه او د بش و
سوداریزو عملیاتو له پیل خه دمخـه،  
هغه د لتونو د بېرته ورکې پربنس د 

.ترکمنستان اخ ته لېدوي
:لورمه ماده

په کانسرسیوم کې د ون لپاره مینه والو 
کمپنیو ته بلنه په ه سره او د سیالمنې 
داوطلب له الرې د اخونو په موافقـه،  

د هغـه کمپنـ چـې   . صورت مومي
کانسرسیوم د رهبر لپاره اکل کېـي  

درجـه  Standard and Poorباید پـه  
په خه اوله کچې+BBBبند کې د 

Moody’s Investor Services درجه
له کچې خه یه BAA١بند کې د 

.نه وي

و .عضویت کانسرسیوم را حاصل نماید
چنان جانبین باید امکـان شـامل   ـهم

ساختن خریداران و تهیه کنندگان بزرگ 
گاز را در کانسرسیوم مد نظـر مـی  

که کانسرسیوم کار در صورتی.گیرند
الین گاز را در ترکمنستانپیاپاحداث 

اد میالین ترکمنستان یپا یپکه بنام (
صورت فوری ه بنماید،تکمیل می)شود

و قبل از آغاز عملیات تجارتی آنرا بـه  
رداخت پجانب ترکمنستان به اساس باز 

.دهندمصارف انتقال می
:مادۀ چهارم

نی های عالقمند جهـت  پدعوت از کم
ـ  صـورت  ه اشتراک در کانسرسیوم ب

مشترک و از طریق داوطلبی رقابتی به 
نی پگیرد کممیموافقت جانبین صورت 

ــ ــیوم ه ک ــری کانسرس ــرای رهب ب
شود باید در درجه بندییـخاب مـانت

Standard and Poorاز ســـطح
BBB+ــ ــدی ـو در درج ه بن

Moody’s Investor Services از
.ائین نباشدپBAA١سطح 
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:پنمه ماده

اخونو موافقه وکه، و د پـروژې د  
وروستي جوت په هکله، یو له بل سره 

خبرې اتـرې وکـي او لـه    مفصلې
نسرسیوم سره د کوربه هېوادونو ترمن اک

د موافقه لیکونو له سرته رسېدو وروسته، 
 قانوني، مقرراتي او مالي چوکا د هغه
مشخص شي او کانسرسیوم کوالی شي 
په اوندو هېوادونوکې د پروژې جوېدل، 
په الره اچول، مالي مسـایل، سـاتنه او   

.رته ورسويارنه د هغه مطابق س
:شپمه ماده

اخونه تاْییدوي چې کانسرسیوم د نـل  
لیکې د لېد د تشریح، یزاین، تمویـل،  
جوېدنې، زیاتې ونې، په الره اچـونې،  

.ساتنې او ارنې د حق لرونکی دی
:اوومه ماده

اخونه موافقه کوي چې د طبیعي از د 
د لېد لپاره دې په انحصاري توه د از 

لیکې او د ترکمنستان له نـل  ېد له نل ل
پېمانې مطـابق  / لیکې خه د هغه حجم 

چې په موافقه لیک کـې د افغانسـتان،   

:مادۀ پنجم
ــد   ــت نمودنـ ــانبین موافقـ جـ
ــائی    ــاختار نه ــورد س ــا در م ت

ــ ــای  روژهپ ــو ه ــم گفتگ ــا ه ب
فصلی داشته باشند و بعـد از انجـام   م

شورهای میزبان با موافقتنامه ها میان ک
مقرراتی و چارچوب قانونی،کانسرسیوم 

مالی آن مشخص شود و کانسرسیوم می
مسایل مالی،تواند احداث، راه اندازی،

را در کشورهای روژهپو مراقبت حفظ 
.مربوطه مطابق آن انجام دهد

:مادۀ ششم
نمایند که کانسرسـیوم  د میجانبین تائی

،تسـاخ دیزاین، تمویل،حق تشریح،
حفظ و مراقبت سهم بیشتر،راه اندازی،

.باشدالین انتقال را دارا میپایپ
:مادۀ هفتم

الین پایپنماید که جانبین موافقت می
ـ پایپانتقال گاز و  ه الین ترکمنستان ب

قال گاز ـرای انتـصورت انحصاری ب
در یمانه ایکه پ/مــطبیعی مطابق حج

اکسـتان و  پموافقتنامه برای افغانستان،
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پاکستان او هندوستان لپاره تخصـیص  
شوی، د سپارلو تر نقطې پـورې، ـه   

.واخيستل شي
:اتمه ماده

اخونه موافقه کوي، و د کانسرسیوم 
پروسیجرونه او تشـکیل د تخنیکـي او   

کتنو له بشپېدو دمخـه پیـل   اقتصادي 
په همدې منظور اخونه د آسیایي . کي

بینپرمختیا له بانک خه غواي، و د
المللي اصولو مطـابق، د پروسـیجرونو   

.په طرح کې همکاري وکي
:نهمه ماده

نسرسیوم ااخونه موافقه کوي، و د ک
 ه سره د هغوکمپنیو له من رهبري په

ادي کتنو له خه چې د تخنیکي او اقتص
بشپېدو وروسته په لن وخت کې تر ولو 
ــي،    ــدې ک ــدیز وان ــه وان 

.واکي
:لسمه ماده

د موافقه لیک له اخونوخه هر یو دې له 
قوانینو سره په مطابقت کې د تنظیموونکو 
سندونو د تسوید د چکتیا لپـاره ـول   

ــیص داده  ــتان تخصــ هندوســ
شــده الــی نقطــه تســلیمی،   

.استفاده شود
:مادۀ هشتم

روسیجرها پنمایند تا جانبین موافقت می
و تشکیل کانسرسیوم را قبل از تکمیل 
شدن مطالعات تخنیکی و اقتصادي آغاز 

از بانک به همین منظور جانبین . نمایند
انکشاف آسیائی تقاضا به عمل می آورند 

روسیجر ها مطابق اصول بین پتا در طرح 
.المللی همکاری نمایند

:مادۀ نهم
نمایند تـا رهبـری   جانبین موافقت می

صورت مشـترک از  ه کانسرسیوم را ب
یشنهاد را در پنی هائیکه بهترین پمیان کم

کمترین زمان بعد از تکمیل مطالعـات  
انتخاب اقتصادی ارائه دهند،تخنیکی و 

.نمایند
:مادۀ دهم

هریک از جانبین موافقتنامه در مطابقت با 
قوانین تمام اقدامات مناسب را جهـت  
تسریع تسوید اسناد تنظیم کننده اتخاذ 
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مناسب اقدامات سرته ورسوي، و ول 

ژمنې چې پـه  هغه حقوق، مکلفیتونه او
پروژې او نل لیکې، د موافقه لیک پـه  
اخونو، د پروژې په پانې اچوونکو، هغو 
پلورونکو او برابروونکو پورې چې په هر 
ول سره پدې موافقه لیک کې یاد شوي 
وي او یا له نورو اوندو موافقه لیکونـو  

.و ورياءسره ایکي ولري، د اجر
:يوولسمه ماده

یو دې د تخنیکـي او  له اخونوخه هر
اقتصادي کتنو د سرته رسولو په بهیرکې 
له سالکارانو سره همکاري کـوي او د  
تخنیکي الزم معلومات، قوانین، تقنینـي  
سندونه او د دندو د تصویب شوې الیحې 
مطابق، نور معلومات دې د هغو په واک 

. کې ورکي
:دوولسمه ماده

خپلودمسیر مطابق، ياخونه د اکل شو
تطبیـق  ېوادونو په قلمروکې د پروژې ده
له تخصیص خه اتیا و مکېاره دلپ

پـروژې لپـاره د   د.ا ترالسه کـوي 
استمالک شوو مکو بیه دې د پروژې د 

ـ   ا و نمایند تا تمام حقوق، مکلفیـت ه
تعهداتی که به هـر نحـوی کـه بـه    

جانبین موافقتنامه،الین،پایپو روژهپ
ـ ایه گذارانسرم خریـداران و  ،روژهپ

تهیه کنندگان که در این موافقتنامه ذکر 
شده باشد و یا در سایر موافقتنامه های 
ــد،  ــته باش ــاط داش ــوط ارتب مرب

.گردندءقابل اجرا
:مادۀ يازدهم

هریک از جـانبین در جریـان انجـام    
اقتصـادی بـا   مطالعات تخنیکـی و  

و مشــاورین همکــاری نمــوده   
تخنیکی،قـــوانین،م معلومـــات الز

اسناد تقنینی و سایر معلومات را مطابق 
الیحه وظایف تصویب شده در اختیار آن 

.قرار دهند
:مادۀ دوازدهم

شـان از  جانبین در قلمرو کشـورهای 
خصیص زمین مورد ضـرورت بـرای   ت

ین شـده، يمطابق مسیر تعروژهپتطبیق
قیمت زمین .نماینداطمینان حاصل می
ـ بـرای  های استمالک شده از روژهپ
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جوېدو د لت په توه، په منصـفانه  
ول د کانسرســیوم لخــوا، ورکــل 

.شي
:ديارلسمه ماده

هر اخ د کوربه دولت د موافقه لیک د 
او د پروژې له تطبیق خه د مالت تطبیق

لپاره له کانسرسیوم سره، په ـه نیـت   
.خبرې اترې کوي

تخنیکي ستندردونه
:وارلسمه ماده

اخونه باید همکاري وکي او د ژونـد 
ریال سـاتنې لپـاره د تخنیکـي    ـچاپې

ستندردونو او یو شـان سـتندردونو د   
برابرولو په طرح کې د لېد د نل لیکې او 

دو بنسونو د یزاین د خوندیتوب، د اون
و ارنې ودانولو، په الره اچولو، ساتنې ا

سـتندردونه  دغه . لپاره همکاري وکي
عي ازو د نل لیکـو د بـین   باید د طبی

) روشونو(ستندردونو او تالرو المللي 
په هغه صورت کې چـې د  . مطابق وي
ریال ساتنې او په نل لیکـې  ـژوند چاپې

مني تالرو په هکله، د پورې د اوندو اې

طرف کانسرسیوم بصـورت منصـفانه   
رداخته پ،روژهپمصرف احداثمنحیث 

.شود
:مادۀ سيزدهم

هر جانب با کانسرسیوم جهت تطبیـق  
دولت میزبان و حمایـت از  ۀموافقتنام
با حسن نیت مذاکره میروژهپتطبیق 
.نماید

ستندرد هاى تخنيكى
:مادۀ چهاردهم

ه و فعالیـت  جانبین باید همکاری نمود
رد های ستندشان را در طرح تهیه های

دندردهای همسان بـرای  ستتخنیکی و 
حفاظت محـیط زیسـت، مصـئونیت    

حفظ و راه اندازی،ساختمان،دیزاین،
ــت  ــپمراقب ــا ل  پای ــن انتق الی

این . و زیربناهای مربوطه همکاری نمایند
ردها و روش باید مطابق ستندرد ها ستند

الین های گـاز  پایپهای بین المللی 
که اسناد تقنینی در صورتی. طبیعی باشد

ملی هر کشور در مورد حفاظت محیط 
زیست و روش های ایمنی مربوط بـه  
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هر هېواد ملي تقنیني سندونه له بین المللي 

.ستندردونوخه ه وي، د تطبیق و دي
د ازو پلورل او نل لیکې تـه الس  

رسي
:پنلسمه ماده

د کورني لت لپاره د طبیعي ـاز د  
واردولو په منظور له نل لیکې خه د ې 
اخیستنې د حق په خوا کې، هر اخ حق 

د نورو اخونو په رضایت د یـادو  لري 
شوو سوداریزو شرایطو مطابق، خپـل  
طبیعي از ددغې نل لیکې له الرې، پـه  
  صورت کې چې نل لیکه د پـام و هغه
اضافي حجم د لېد د ظرفیت لرونکـی  

هر و . وي، ولېدوي او یا صادر کي
که په قرارداد کې د اکل شوي مقـدار  

ترکمنستان د مطابق د نل لیکې له الرې د
په . از لېد په لومیتوب کې قرار لري

هغه صورت کې چې د طبیعي از اضافي 
مقدار په نل لیکه کې زرق کېي، هر اخ 
د اضافي از د مقدار له پېرودلو خه د 

.ې کولو حق لري

رد هـای بـین   الین بهتر از ستندپایپ
. باشدالمللی، قابل تطبیق می

الین پایپفروش گاز و دسترسی به 
گاز

:مادۀ پانزدهم
ــتفاده از   ــق اسـ ــار حـ در کنـ

ــپ ــن جپای ــودن الی ــت وارد نم ه
هـر  ،گاز طبیعی برای مصرف داخلی

جانب حق دارد با رضایت سایر جوانب 
د را وگــــاز طبیعــــی خــــ

الین مطابق شـرایط  پایپاز طریق این 
پایپکه در صورتی،تجارتی ذکر شده

قال حجم اضافی مورد ـالین ظرفیت انت
انتــقال و یـا   ،نظر را داشته باشـد 

ز هرچنـد انتــقال گـا   . صادرنماید
الین مطـابق  پایپترکمنستان از طریق 

مقدار معین شده در قرارداد همیشه در 
در صورتى مقـدار  .اولویت قرار دارد

اضافی گاز طبیعی در پایپ الین زرق می 
شود، هر جانب حق خود داری از خرید 

.مقدار اضافی گاز را دارد
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:پاسمه مادهش

د ترکمنستان اخ د طبیعي ـاز هغـه   
سرچینې چې دې پروژې ته یې انې 

ي، د طبیعي از د پېر او پلـور پـه   کو
.شخصويمکې)GSPAs(موافقه لیکونو 

:اووه لسمه ماده
دې توه اخونو د طبیعي از د پېر او پ

د خبرو ) GSPAs(پلور د موافقه لیکونو 
له اداره په النـدې  ئواترو لپاره خپله مس

:ول معرفي کې ده
The"ترکمن ـاز  : د ترکمنستان اخ

State Concern".
ــتان اخ ــاز  : د افغانس  ــان د افغ

."Afghan GasEnterprises"تصدي
Inter"کمپنPvt ( (د : د پاکستان اخ

State Gas System".
.لمېدGAILد : د هندوستان اخ

د طبیعي از د پېر او پلور موافقه لیکونه 
)GSPAs ( کال د دسمبر پـه  ۲۰۰۸د

نېه د پورته مراجعو په واسطه تر خبرو ۳۱
.و الندې نیول شوي دياتر

:مادۀ شانزدهم
جانب ترکمنستان منابع گاز طبیعی را که 

دهـد در  اختصاص مـی پروژهن به ای
موافقتنامه های خرید و فروش گاز طبیعی 

)GSPAs(نمایدمشخص می.
:مادۀ هفدهم

مسئول خود را ۀبدین وسیله جانبین ادار
جهت مذاکره موافقتنامه های خریـد و  

ذیـالً ) GSPAs(فروش گاز طبیعـی  
:معرفی نموده اند

The"ترکمن گـاز : جانب ترکمنستان

State Concern".
تصــدی افغــان :جانــب افغانســتان

"Afghan GasEnterprises"گاز
ــب  ــتانپجان ــیپکم:اکس )Pvt(ن

"Inter State Gas System".
ـ لمGAIL: انب هندوسـتان ـج .دیت

ــروش  ــد و ف ــای خری ــه ه موافقتنام
ــی  ــاز طبیع ــاریخ) GSPAs(گ بت

توسط مراجع فوق ٢٠٠٨دسمبر ٣١
.مورد مذاکره قرار گرفته است
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:اته لسمه ماده

هغه طبیعي از چې د نل لیکې لـه الرې  
لېدول کېي، د طبیعي از د پېر او پلور 

او د نـورو  ) GSPAs(د موافقه لیکونو 
اوندو سوداریزو موافقه لیکونو مطابق، 

.ملکیت دی) اخونو(د اخ 
ترانزیتي آزادي

:نولسمه ماده
هېواد قلمرو ته او نه ایي د خپلهاخون

له قلمرو خه بهر ته د طبیعـي ـاز د   
ترانزیت او لېد خن شي او پدې توـه  
دې، په ترالسه کولو او یا لېدولـو، او  

شان ترانزیتي آزادیو کې له دغه ول هدغ
تهدیدونو، ممانعتونو او یـا کوتـاهیو د   
مخنیوي لپاره الزم او قانوني تدبیرونـه  

.ونیسي
:شلمه ماده

خونه دې د قوانینو مطابق، کانسرسیوم ا
ته د هېوادونو ترمن د مالونو، مـوادو،  
سامان آالتو، پرسونل او مجازو تاْسیساتو 
د آزادانه لېد اجازه ورکي او همدارنه 
د پروژې د مستقیمې اتیا و تجهیزاتـو  

:هممادۀ هجد
الین انتقال پایپگاز طبیعی که از طریق 

شود مطابق موافقتنامه های خرید و می
و سایر موافقتنامه ) GSPAs(فروش گاز 

های تجارتی مربوط ملکیـت جانـب   
.باشدمی) جانبین(

آزادی ترانزیتی
:مادۀ نزدهم

جانبین نباید مانع ترانزیت و انتقال گاز 
مرو طبیعی به داخل قلمرو و خارج از قل

کشور شان شده و تدابیر الزم و قانونی 
ــین    ــوگیری از چن ــت جل را جه

ــا  ــت هـ ــدات و ممانعـ , تهدیـ
و یا کوتاهی در چنـین آزادی هـای   

قال ـدریافــت و یــا انتــترانزیتــی،
.اتخاذ نمایند
:مادۀ بيستم

ۀجانبین مطابق قوانین به کانسرسیوم اجاز
سـامان  مواد،قال آزادانه اموال،ـانت

سونل و تأسیسات مجاز میان رپآالت،
ورود، ۀکشورها را داده و همچنان اجاز

صدور و صدور مجدد تجهیزات، مواد،
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موادو، ماشین آالتو، ترانسپورتي وسایلو 

ـ  دو، او نورو اجناسو او خدماتو د واردې
.ورکيادرېدو، اجازهصادرېدو او بیا ص
:يوويشتمه ماده

هر اخ دې په خپل قلمروکې د پروژې د 
اوند پرسونل، نل لیکې، تاْسیساتو او د 

له خوندیتوب او امنیت شتمنيوپروژې د 
.خه ا ترالسه کي

:دوه ويشتمه ماده
هر اخ دې د هېوادنیزو قوانینو مطابق، د 

مرو کې د کانسرسـیوم  خپل هېواد په قل
د ویزې او نورو اجازه لیکونو د ( غو ته 

له ممانعـت پرتـه   ) صادرېدو په شمول
دالسرس حق ورکي او د کانسرسیوم 
غــو، پرســونل، عملیــاتي کمپنیــو، 
قراردادیانو او نورو هغو کسانو ته چـې  
مسقیماً په پـروژه کـې ونـه لـري،     

برسېره پردې هر . آسانتیاوې برابرې کي
وند پرسونل او اخ  په پروژې پورې د ا

د هغوی شخصي شتمنیو او هغو شتمنیو 
ته چې مسقیماً په پروژې پورې اه مومي، 
له خن پرته د لېد او د ای د بـدلولو  

ورتی و سایر پماشین آالت وسایل ترانس
اجناس و خدماتی مورد نیـاز مسـتقیم   

.را بدهندپروژه
:مادۀ بيست ويكم

هر جانب بایـد در قلمـرو خـود از    
رسـونل مربـوط   پمصئونیت و امنیت 

تأسیسات و دارائی الین،پایپ،ژهپرو
.اطمینان حاصل نمایدپروژههای 

:مدومادۀ بيست و
هر جانب مطابق قوانین کشوری حـق  
دسترسی بدون ممانعت بـه اعضـای   

شامل صدور ویزه و سایر (کانسرسیوم 
تسهیالت در قلمرو کشور )اجازه نامه ها

خویش داده و برای اعضای کانسرسیوم،
قراردادی های عملیاتی،نیپرسونل، کمپ

پروژهکه مستقیماً در ها وسایر کسانی
ــد    ــراهم نمای ــد ف ــهم دارن . س

ــرای     ــب ب ــر جان ــرعالوه ه ب
ــه  پ ــوط ب ــونل مرب ــروژهرس و پ

ــان و   ــی ش ــای شخص ــی ه دارائ
ــوط  ــی هائیکــه مســتقیماً مرب دارائ

ـ ۀاجـاز شود،میپروژهبه  قال ـانت
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ــان( ــر مکــ ــازه ) تغییــ اجــ

.ورکي
:درويشتمه ماده

يد نورو اخونو لخوا د نه غوتل شـو 
طبیعي از د شتون په صورت کـې، د  

ن اخ له ترکمنستاني اخ سره په پاکستا
کې له خن پرته اوندو ) تفاهم(پوهاوي 

بندرونو ته د نوموي ـاز د ترانزیـت   
اجازه ورکوي او د ـاز د پروسـس د   
تاْسیساتو په رامنته کولو کې همکاري 
کوي او همدارنه نیوالو بازارونو ته له 
خن پرته د از په صادراتو کې همکاري 

.کوي
کې تعرفې او د ترانزیت فیسد نل لی

:لېريشتمه ماده
اخونه رندوي هغه تعرفې چې د طبیعي 
از د لېد لپاره کانسرسیوم ته د طبیعي 
از د پېرودونکو په واسطه ورکول کېي 

د (باید د منل شوو بین المللـي تعرفـو   
پربنسـ وي او پـه   ) خدماتو ارزت

ې پروژه، نل لیکه او په اوندو تاْسیساتو ک
د پانې اچونې منصفانه او مناسب مفاد 

ــو تغی ــت  ي ــدون ممانع ــان ب ر مک
.را بدهد

:دۀ بيست وسومما
در صورت موجودیت گاز طبیعی مطالبه 

جانـب  نشده توسط سـایر جـانبین،  
در تفاهم با جانب ترکمنستانی اکستان،پ

ترانزیت بدون ممانعت گاز مذکور ۀاجاز
ــی ــه م ــادر مربوط ــه بن ــد را ب ده

روسـس گـاز   پو در ایجاد تأسیسات 
نمایـــد و همکـــاری مـــی 

همچنان صادرات بدون ممانعت گاز به
ــاری    ــانی همک ــای جه ــازار ه ب

.نمایدمی
ترانزیتالین و فیسپایپتعرفه های 

: مادۀ بيست وچهارم
یينمایند که تعرفه هاجانبین اظهار می

که توسط خریداران گاز طبیعـی بـه   
کانسرسیوم جهت انتقال گاز طبیعـی  

شود باید به اساس تعرفه های رداخته میپ
) ارزش خدمات(قبول شده بین المللی 

منصفانه و مناسـب  باشد و شامل مفاد 
پایپ الین و ،پروژهسرمایه گذاری در
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.پکې شامل وي

:پنه ويشتمه ماده
خپلو هېوادونو په اخونه حق لري، و د

 ،از د شتون پربنس قلمروکې د طبیعي
نو نه د هېواد په قلمروکې د از د لتو

از پربنس ه تللید ترانزیتي او د له من
. فیس په اکلو باندې تصـمیم ونیسـي  

ه اخونه رندوي چې ترانزیتي همدارن
پروژې او د از د شفاف ول دفیس په

د نل لیکې د اقتصادي اغېزمنتـوب  لېد 
محدودیتونو او اوندو بـین المللـي   د

تالرو له په پام کې نیولو سره، د خبرو 
.اترو و وري

مني مسایلېا
:شپويشتمه ماده

اخونه دې د پروژې د ینو برخو امنیت 
ل لیکې د جوېدو پر وخت او د چې د ن

هغوی په قلمروکې د نل لیکې د فعالیت په 
.بهیرکې تېرېي، تاْمین کي

:اووه ويشتمه ماده
د افغانستان اخ دې ژمنه وکي، و د 
نل لیکې د مسیر له نهايي کېدو وروسته، 

.تأسیسات مربوطه باشد
:مادۀ بيست وپنجم

ـ    ن يجانبین حق دارند تـا بـاالی تعی
موجودیت گـاز  فیس ترانزیتی به اساس 
شان نه بـر  هایطبیعی در قلمرو کشور

اساس مصارف گاز و گاز از بین رفته در 
.یم اتخـاذ نماینـد  قلمرو کشور تصم

نمایند که فیس همچنان جانبین اظهار می
ترانزیتی بصورت شفاف بادرنظرداشت 

پروژهمحدودیت های مؤثریت اقتصادی 
و پایپ الین انتقال گاز و روش های بین 
ــذاکره   ــورد م ــه م ــی مربوط الملل

.قرار گیرد
مسایل ایمنی

:مادۀ بيست وششم
که راپروژهجانبین امنیت بخش های از 

در جریان احداث پایپ الین و در جریان 
فعالیت پایپ الین از قلمرو شان عبور می

.نمایندتأمیننماید،
:مادۀ بيست وهفتم

جانب افغانستان تعهد نماید تا مسیر پایپ 
الین را از وجود ماین ها و مواد منفلق 
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د ماین او نا چاودو موادو له شتون خه 

.د نل لیکې مسیر، پاک کي
نو ساتلد پانو اچو

:اته ويشتمه ماده
اخونه باید په پروژه کې له پانو اچونو 

له اخونوخه هې یو . خه ساتنه وکي
ته نه ایي په پروژې پـورې اونـدې   
شتمن، په پروژې او نل لیکې پـورې د  
اوندې الرې حقوق مصـادره او ملـي   

ددې موافقه لیک مطابق، په قانون .کي
تصویبېدل، د کې هر تعدیل، د نوي قانون

هر قانون باطلېدل او یا د هر بین المللي 
موافقه لیک نافذېدل، نشي کوالی ددې 
موافقه لیک شرایط باطل، تعدیل او یا په 
پروژه کې د مشترکینو حقوق، مفـاد او  

.امتیازات سلب کي
تبادلې کنترولدبهرنیو اسعارو د
:نهه ويشتمه ماده

لـر  اخونه موافقه کوي چې امریکایي ا
دې په دغه موافقه لیک پـورې د ولـو   

ارز اوندو معامالتو یا د هغو معامالتو د
په توه چې ددې موافقه لیک په پایله کې 

نشده بعد از نهائی شدن مسیر پایپ الین 
.پاک سازی نمایند

ه گذاری هاحفظ سرمای
:مادۀ بيست وهشتم

جانبین باید از سرمایه گذاری هـا در  
هیچ یک از جانبین .حفاظت نمایندهپروژ

، پـروژه نباید دارائی های مربوط بـه  
و پایپ الین پروژهحقوق راه مربوط به 

مطـابق ایـن   .را مصادره و ملی بسازد
موافقتنامه هر تعدیل در قانون،تصـویب  

ن هرقـانون  قانون جدیـد،باطل شـد  
ۀو یــا نافــذ شــدن هــر موافقتنامــ

توانـد شـرایط   بین المللـی نمـی  
ــل  ــه را باط ــن موافقتنام ــدیل ای تع

امتیازات مشترکین مفاد و و یا حقوق،
.را سلب نمایدپروژهدر

کنترول تبادله اسعار خارجی
:مادۀ بيست ونهم

جانبین توافق می نمایند که دالر امریکائی 
عامالت مربوط به این منحیث ارز تمام م

موافقتنامه یا معامالت که در نتیجه این 
گیرد بکار بـرده  موافقتنامه صورت می
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صورت مومي و کارول شي، د کوربـه  

دGSPAونو، دـوافقه لیکـدولت د م
موافقه لیکونو، د ترانسپورتېشن د موافقه 
لیکونو او مالیاتي تعرفو په شـمول، نـه   

. صرېيمنح
:دېرشمه ماده

اخونو موافقه کې ده، ـو د هغـو   
اسعارو د تبادلې لپاره چې د اسـعارو د  
وارداتو، صادراتو او یا له کورنیو اسعارو 
د آزادې تبادلې زمینه برابره کي، د هغو 
فعالیتونو لپاره چې مستقیماً په پروژې یا د 
لېد په نل لیکې پورې اه مومي، اغېزمن 

.رامنته کيمیکانیزم 
مالیات

:يودېرشمه ماده
د کوربه هېواد په قراردادکې له اکل شوو 
حاالتو پرته، همدارنه مالیـات د هـر   
ذیدخل هېواد د ملي قوانینو او یا د دوه 
اخیزو عملي موافقه لیکونو په واسـطه  

نسرسیوم ته خاصه امتیازي اک.تنظیمېي
مالیه د کوربه دولت د موافقه لیکونو له 

رې برابرېي، اخونه موافقه کوي چې ال

شود بشمول موافقتنامه هـای دولـت   
ــان، ــای میزبـ ــه هـ موافقتنامـ

GSPA، موافقتنامه های ترانسپورتیشن
ــر   ــاتی منحص ــای مالی ــه ه و تعرف

.نمی گردد
:مادۀ سى ام

کـانیزم  جانبین توافق نموده اند تـا می 
ای تبادله اسعار که زمینـه  مؤثری را بر

ادرات و تبادله آزاد اسعار را واردات ص
به و یا از اسعار داخلی مساعد سـازد،  

فعالیت های که مستقیماً مرتبط بهبرای 
و پایپ الین انتقال مـی شـود،  پروژه

.ایجاد نمایند
مالیات

:مادۀ سى ويكم
حاالت پیشبینی شده در قراردادرجز د

کشور میزبان،مالیات همچنان توسـط  
قوانین ملی هر کشور ذیـدخل و یـا   
موافقتنامه های عملی دو جانبه تنظیم می 

نسرسیوم امالیه امتیازی خاص به ک. گردد
از طریق موافقتنامه های دولت میزبـان  

جانبین توافق می نمایند .فراهم می گردد
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د کانسرسیوم پر فعالیتونو باندې کومـه  
مستقیمه یا غیر مستقیمه مالیه، رویالتي، پر 
اضافي ارزت باندې مالیات، مرکـي  
محصوالت او نورې ورکې چې مستقیماً 
په پروژې پورې اه مومي او د طبیعي از 

. پر لېد او ترانزیت باندې وضع نکـي 
ه دا حق انته ساتي چې په خپلـو  اخون

اوندو قلمرونوکې د از له پلورلوخه 
همدارنه اخونو موافقـه  . مالیه واخلي

کې ده چې هر یو له اخونوخه کوالی 
   شي پرعایداتو باندې مالیات پـه هغـه
صورت کې چې د هغـو پـه اونـدو    

نسرسیوم له فعالیتونوخه اقلمرونوکې دک
ندې وضع شـوي  پر السته راغلو و با

وي، له نورو ذیدخلو اخونو سـره لـه   
مشورې وروسته په یو شان نـرخ سـره   

اخونه موافقه کوي چې هغـوی  . واخلي
حق لري، د ویزې د اخیستلو، منظور او 
د کوربه دولت په موافقه لیکونوکې پـه  
تصریح شوو جوازونو پورې د اونـدو  
مالیاتو د وضع کولو په اه، د هغو لـه  

لي قوانینو سره په مطابقت کې، اوندو م
له هغوی سره منصفانه، عادالنه او له توپیر 

که کدام مالیه مستقیم و یا غیر مستقیم،
مالیـات بـر ارزش اضـافی،   رویالتی،

و سایر تادیات را محصوالت گمرکی،
نسرسـیوم کـه   اباالی فعالیت های ک

می شود پروژهمستقیماً مرتبط به تطبیق 
نتقال و تزانزیت گاز طبیعـی  و باالی ا

جانبین این حق را به خود .مایندوضع ن
حفظ می نمایند که از فروش گـاز در  
قلمرو های مربوطه شان مالیـه اخـذ   

جانبین همچنان توافق نموده اند .ایندنم
تواند مالیات که هر یک از جانبین می
که باالی مفاد بر عایدات را در صورتی

نسرسیوم ابدست آمده از فعالیت های ک
در قلمروهای مربوطه شان وضع شـده  

نرخ یکسان بعد از مشوره بـا  بهباشد،
جانبین .سایر جوانب ذیدخل اخذ نمایند

ــی نمای ــق م ــا  تواف ــه آنه ــد ک ن
حــق دارنــد در رابطــه بــه وضــع 

منظوری و مالیات مربوط به اخذ ویزه،
جواز های تصریح شده در موافقتنامـه  
های دولت میزبان در مطابقت با قوانین 
ملی مربوطه شـان بـا آنهـا بطـور     
منصفانه،عادالنه و بدون تبعیض برخورد 
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.پرته چلند صورت ومومي) تبعیض(

:دوه دېرشمه ماده
په هعه صورت کې چې لـه ذیـدخلو   
هېوادونوخه د یوه په ملي قوانینـوکې  
کوم بدلونونه رامنتـه شـي چـې د    

نسرسیوم، د پروژې یا لېدوونکې نل اک
دادیانو، پانه اچوونکو او یـا  لیکې قرار

پور ورکوونکو د مالیې ورکونې مکلفیت 
د کوربه دولت د موافقه لیک د السلیک 
په نېه د موجودې مالیې له نرخ خـه  
زیات کي، دا ول مالیه د پروژې او یا 

نسرسیوم، اد از د لېد د نل لیکې پر ک
قراردادیانو، پانه اچوونکو او یا پـور  

دغـه  . دې د تطبیق و ندهورکوونکو بان
حکم پور ورکوونکو تـه د پـروژې د   

.پورونو تر بېرته ورکولو پورې نافذ دی
د نورو هېوادونو ونه اخیستل

:دري دېرشمه ماده
اخونه موافقه کوي چې ددې موافقه لیک 
د عقدېدو له نېې خه وروسـته، نـور   
هېوادونه په تېره بیا هغه هېوادونه چې د 

ه چې د نل لیکې لـه الرې  از تاپ لپار

.صورت گیرد
:مادۀ سى ودوم

ی هر یک از که در قوانین ملدر صورتی
کشورهای ذیدخل کدام تغییرات وارد 
گــردد کــه مکلفیــت مالیــه دهــی 

سـرمایه  نسرسیوم، قراردادی هـا، اک
یـا  پروژهگذاران و یا قرض دهندگان

پایپ الین انتقاالتی را از نـرخ مالیـه   
ـ   ۀموجود در تاریخ امضـای موافقتنام

دولت میزبان افزایش دهد،چنین افزایش 
قراردادی ها،،نسرسیومامالیه باالی ک

سرمایه گذاران و یا قـرض دهنـدگان  
و یا پایپ الین انتقال گاز قابـل  پروژه

ایـن حکـم الـی    . تطبیق نمی باشـد 
به قـرض  پروژهایبازپرداخت قرضه ه

.دهندگان نافذ می باشد
سهم گیری سایر کشورها

:مادۀ سى وسوم
جانبین توافق می نمایند کـه از تـاریخ   

ـ  ه بـه بعد،سـایر   انعقاد این موافقتنام
کشورها به ویژه کشور های که بـازار  
بالقوه برای گاز تاپی که از طریق پایپ 
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لېدول کېي بالقوه بازار لري، کوالی 
شي تر هغو شرایطو الندې چې په ـه  
سره د اخونو په واسطه وضع شي، لدې 
موافقه لیک سره د یو اخ په توه یوای 

خو اخونه د نورو هېوادونو د ونې . شي
د شرایطو د وضع کولو په وخت کې د 

یاد شوې چوکا پدې موافقه لیک کې
.ورته اصول، ساتي

تعدیالت او بدلونونه
:لوردېرشمه ماده

صورت کې چې ددې موافقه لیک ۀپه هغ
حکمونه تعدیل یا بدلون ته اتیا ولـري،  

واندیز شوو اخونه موافقه کوي چې د
بدلونونو په اه غونه جـوه  / تعدیالتو

کي او پر هغو بانـدې خبـرې اتـرې    
بدلونونـه  / ت یا د شوي تعدیال. وکي

ددې باید د پروتوکولونو له الرې چـې 
تشکیلوي، ءموافقه لیک نه بېلېدونکی جز

.په رسمي ول اعالم شي
دغه موافقه لیک له السلیک وروسته نافذ 

تواننـد  میقال میابد دارند،ـالین انت
تحت شرایط که مشترکاً توسط جانبین 
وضع گردد منحیث یک جناح در ایـن  

امـا جـانبین   .موافقتنامه ملحق گردند
اصوالت مشابه تذکر داده شده در این 

تنامه چارچوب را حین وضع شرایط موافق
ــورها،   ــایر کش ــری س ــهم گی س

.حفظ می نمایند
تعدیالت و تغیيرات

:مادۀ سى وچهارم
در صورت که احکام این موافقتنامه نیاز 

جـانبین  یر داشته باشد،يبه تعدیل یا تغ
توافق می نمایند کـه در رابطـه بـه    

تشکیل یرات پیشنهاد شدهيتغ/ تعدیالت
.نماینـد وی آن گفتگوجلسه داده و ر

رات مذکور باید از طریق يتغی/ تعدیالت
جزای الینفک ایـن  اپروتوکول ها که 

بطـور  دهند،مىموافقتنامه را تشکیل 
.رسمی اعالم گردد
ــ ــن موافقتنام ــاء های ــد از امض بع
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او د پروژې د مودې او د از د پېـر او  
پلور او د موافقه لیک د اعتبار د مودې 

کال ۲۰۰۲په بهیرکې اعتبار لري او د 
بـین  (نېې د دولتونو تـرمن  ۳۰م د 

موافقه لیک او د از د نل لیکې ) الدولتین
د موافقه لیک د چوکا ـای ناسـته   

.ري
دغه موافقه لیک، د موافقه لیک د اخونو 
د لیکلې موافقې په صورت کې، فسـخ  

.کېي
دغه موافقه لیک په انلیسي، دري، هندي 
او ترکمني ژبو په اوو اصلي نسـخوکې  

خه هر یوکوالی شوی، له اخونوبرابر 
شي یوه کاپي انلیسي او د خپلې اوندې 

پـه مـتن   . ژبې یوه کاپي ترالسه کي
کې د نیمتیـا پـه صـورت کـې،    

ورکـول  متن ته لومیتـوب يانلیس
.کېي

ــاد   ــان معیـ ــذ و در جریـ نافـ
فروش و ۀو مدت اعتبار موافقتنامپروژه

ــار دارد و   ــاز اعتبـ ــد گـ خریـ
بین الدولتین مـؤرخ  ۀزین موافقتنامجاگ
ــی ٣٠ ــ٢٠٠٢مـ ۀو موافقتنامـ

ــاز   ــن گ ــپ الی ــارچوب پای چ
.می گردد

این موفقتنامه در صورت موافقت کتبی 
ــخ   ــه فسـ ــب موافقتنامـ جوانـ

.شودمی
این موافقتنامه با لسان های انگلیسـی، 

هندی و ترکمنی در هفت کـاپی  دری،
هریک از جانبین میاصلی تهیه گردیده،

وانند یک کاپی انگلیسی و یک کاپی ت
ــوط خــویش را بدســت  لســان مرب

در صـورت تنـاقص در مـتن،   .آورند
ــت داده ــتن انگلیســی اولوی ــه م ب

.شودمی
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د پاکستان د اسالمي

په استازیتوبجمهوري دولت

د افغانستان د اسالمي
په استازیتوبجمهوري دولت

په استازیتوبهندجمهوري دولتد 
دولت په استازیتوبد ترکمنستان

به نمایندگی دولت جمهوری 
اسالمی پاکستان

به نمایندگی دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان

به نمایندگی دولت جمهوری هند
به نمایندگی دولت ترکمنستان
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

مت رویفیصد تخفیف ازقی١٠برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور جلد
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