
 

 

دافغبٔغتبْ أتمبٌٝ اعالِٝ دٌٚت 

دافغبٔغتبْ ثبٔه 

 
 

ػِّٛٝ ِمشسات اٚتؼش٠فبت -اٌٚٗ حقٗ اٌف

 

 فالح١ت ۱.۱.۱§ 

داِمشسٖ دخٛاص ١ٌه،تٕظ١ُ وٛي اٚ دثبٔذ٠ٕٟ اعؼبسٚ ِؼبٍِٗ وٛٚٔىٛ ٔظبست پٗ تؼم١ت د٘غٗ اخت١بساتٛ ت١بسٖ ؽٜٛ چٗ 

.  ِبدٜ الٔذٜ ٚسوړاٜ ؽ۷۷ٜٛدافغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ددٜ دلبْٔٛ 

 

 معا فُات    2.1.1§ 

ی د افٍٟ ډٌٚٗ ٘غٛ  پٗ ٚخٗ، ٠ب دچې  د کب سٚ ثبسدِب ١٘ت اٚ کې چې د٘غٛٞ ثبٚ س ٌشې٘غٗ کغبْ چې پٗ د

 C()   ۴ )۷۷ ، د افغب ٔغتبْ ثبٔک د لبْٔٛ د س ٔٗ دٞ ثٛ پٗ پ١شٚې ِح لبْٔٛ اٚ دغٛ ِمشساتٛٞ دِؾتش٠بٔٛ پٗ ٚ خٗ دٚ
دغٗ ډٚي کغبْ ثب ٠ذ  پٗ اثٓ ع١ٕب ٚا ټ ، کب  . ٚسوړٜ ِب دې پش ثٕب کٛ ٌی ؽٟ چې د ِؼب ف١ت د پب سٖ دسخٛ اعت  (

 ِؼب ف١بت ٠ٛ اصې د افغب ٔغتبْ ثبٔک . ١٘ئت عشٖ دس خٛاعت ثجت کړٖٞثً، افغب ٔغتبْ کٟ  د افغبٔغتبْ ثبٔک د اخشاٞ

ٖ  اخشا ٠ٗ ١٘ئت د ِؼب ف١ت پې ثب ٠ذ داعٟ ثب ٚسٞ ِؼٍٛ ِبت ٌٚشٞ چدسخٛاعت. د اخشا٠ٗ ١٘ئت ٌخٛا ٚس کٛ ي ک١ږٞ 

 . لطؼٟ ف١قٍٗ ٚ کړٞ  د دسخٛاعت پٗ اړٚٔذ٘کٍٗ 

١٘ئت د ٔٛ سٚ اضب فٟ ِؼٍٛ ِب تٛ ٠ٗ دسخٛاعت ثب ٔذٞ د ف١قٍٟ کٛ ٌٛ ٔٗ ِخکې ، ِّکٓ اخشا دپب سٖ  پٗ  د ِؼب ف١ت 

 د ِؼب ف١ت د ې ِؾشٚط ٚٞ؛ ٚ خت اٚ دخذ ِب تٛ دٌغت پٛسٞ ثٗ ِحذٚد ٚٞ چِؼبف١ت و١ذاٜ ؽٝ چٗ.غٛ ښتٕٗ ٚ کړٞ

 .ؽٟٔٗ  کړي  ت١ب س  پٗ ؽٟ اٚ ٠ب کړي تشالعٗ کٛ ٔکٛ  ٌخٛا ثٗ  ت١بس

 
:  استثىائات   3.1.1§

و١ذاٜ ؽٟ چې د افغبٔغتبْ ثبٔه پٗ اعتثٕب٠ٟ حبالتٛ ٌىٗ طج١ؼٟ ِق١جتٛٔٗ ٠ب غ١ش ِؼّٛي ِؼبِالتٛ وې د ځبٔګړٚ 

د ِٕبعجې خجشت١ب د . اعٕبدٚ د عپبسٌٛ ٠ب د اعٕبدٚ د عپبسٌٛ د ٠ٛې ډٌې ٌپبسٖ ډٚي ډٚي ِبدٞ پړاٚٚٔٗ خٛړ وړٞ

 . خٛړ٠ذٔې څخٗ ٚسٚعتٗ ثب٠ذ ػبسك اٚ ٘شٖ ثٍٗ ډٌٗ چې دافغبٔغتبْ ثبٔه ٠ې ټبوٟ، ِٔٛٛړې خجشت١ب تشالعٗ وړٞ

 

تعرَفىوً       4.1.1§

د ؽخـ ٠ب حمٛلٝ ؽخـ پٗ ِؼٕب دٖ چې ددې ثشخې عشٖ عُ ٠ې د افغبٔغتبْ ثبٔه تٗ وِٛٗ : ػش٠ضٗ وٛٚٔىٝ:  اٌف

.  ػش٠ضٗ ٠ب خجشت١ب ٚړأذې وړې ٚٞ

د ٠ٛ ػشك د تغ١ٌٍّٛٛ پٗ ِؼٕب دٖ چې ٌٗ د افغبٔغتبْ ثبٔه څخٗ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د ثذٌٌٛٛ د فؼب١ٌت اٚ : ػش٠ضٗ: ة

.  ِؼبِالتٛ د اخبصې غٛښتٛٔىې ٚٞ

.   دافغبٔغتبْ ثبٔه اٚ د ٘غٗ ټٌٛې څبٔګېدفجبٔه: ج

خٛاص د ٠ٖٛ لبٟٔٛٔ عٕذ ٠ب خٛاص١ٌه پٗ ِؼٕب دٜ چې د افغبٔغتبْ د لبْٔٛ عشٖ عُ ٚٞ اٚ ٠ٛتٓ تٗ د عٛداګشۍ : د

.  اخبصٖ ٚسوٛٞ

. ثٙشٟٔ اعؼبس د افغبٔغتبْ څخٗ پشتٗ د ٔٛسٚ ١٘ٛادٚٔٛ د سعّٟ سٚپ١ٛ پٗ ِؼٕب دٞ: ٚ

ٰٝ دٖ چٝ د افغبٔغتبْ د لٛا١ٕٔٛ ٌٗ ِخٝ ٚسوړي ؽٛې اٚ ٠ٛ وظ :  ٖ خٛاص د داعٟ ٠ٛ سعّٝ عٕذ ٠ب اخبصٖ ١ٌه پٗ ِؼٕ

.  تٗ د تدبستٝ فؼب١ٌتٛٔٛ د تشعشٖ وٌٛٛ فالح١ت ٚوړٞ

 

  د فىرمى بشپړول  5.1.1§

 



ػش٠ضٗ وٛٚٔىٝ ثب٠ذ د لجٛي و١ذٚ ٚړ ٠ٖٛ ػشك پبڼٗ د افغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ثؾپړٖ وړٞ : د ضشٚسٚ فٛسِٛ ثؾپړٚي

.  تش څٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ پٗ فشافۍ وې ٚسګډ ؽٟ

 

د فٛسِٛ د ثؾپړٚٔې ٌپبسٖ ّٔٛٔٗ ٠ٟ فٛسِٛې اٚ السښٛٚٔې د افغبٔغتبْ ثبٔه د ِبٌٟ وتٕې ٠ؼٕې : د فٛسِٛٔٛ ثؾپړٚٔٗ

ٔظبست د څبٔګې د خٛاصپبڼٛ پٗ څبٔګٗ وې چې پٗ اثٓ ع١ٕب ٚاټ ، وبثً ، افغبٔغتبْ وې ِٛل١ؼت ٌشٞ، وې ِٛخٛدې 

. دٞ

 

د جىاز صادرَذوً -  ضمُمىٌ برخًبد 

 

 ښتىېغى ۱.۲.۱§
١٘څٛن ٔؾٟ وٛالٜ چې د افغبٔغتبْ ثبٔه ٌٗ خٛا د ٚسوړي ؽٛٞ خٛاص پشتٗ د ثٙش١ٔٛ اعؼبس پٗ فشافۍ وې ٚس ګډ 

.  ؽٟ

:  د خٛاص د اخغتٍٛ ٌپبسٖ ٠ٛ وظ ثب٠ذ

.   وبٌٗ ػّش ٌٚش۱۸ٌٞږ تش ٌږٖ : اٌف

.  د ؽخقٟ ؽتّٕۍ ٌىٗ وٛس ٠ب اپبستّبْ ِبٌه ٚاٚعٟ: ة

خٛاص ثب٠ذ د ٠ٖٛ ؽخـ پٗ َٔٛ ٚسوٛي ؽٟ اٚ ٠ٛاصٞ د فشافۍ پٗ ٠ٖٛ ٚال٠ت وٝ پٗ ډ٠شٚ ځب٠ٛ وې د اػتجبس ٚړ : ج

.  دٜ

.  د دٚٚ فشافبٔٛ ٌٗ خٛا چې ٌږ تش ٌږٖ دسې وبٌٗ د فشافې تدشثٗ ٌٚشٞ، تضو١ٗ ٚؽٟ: د

.  د ِب١ٌبتٛ د تح٠ٌٍٛٛٛ د گڼې ټبوٕٗ ٌٚشٞ: ٚ

 

داماوت اَښىدوً . ۱.۲.۲§

 افغبٔۍ د دافغبٔغتبْ ثبٔه پٗ ٠ٖٛ ۱۰۰۰۰۰ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ د خٛاص د اخغتٍٛ څخٗ دِخٗ ٌږ تش ٌږٖ 

دا پ١غې پٗ ٘غٗ فٛست وې دٚثبسٖ ِغتشد٠ږٞ چې فشاف پٗ ټبوً . داػتجبس ٚړ ثبٔىٟ حغبة وې غٛٔډې وړٞ

د ثٕذٌٚٛ ٌپبسٖ ٚضغ  ؽٛٞ ٚخت وې خپٍٗ ٚظ١فٗ تشن اٚ ٘غٗ ټٛي لٛا١ٔٓ چې د دافغبٔغتبْ ثبٔه ٌٗ خٛا د فشافٟ

.  ؽٛٞ دٞ، پٍٟ وړٞ

 

 

 

 

 دغىښتىهُك محتىَات   3.2.1§

دثبٔذ٠ٕٟ اعؼبسٚ پٗ عٛداګشٜ وٝ دٚسګډ٠ذٚ ٌپبسٖ ثب٠ذ داعٝ ١ٌىٍٝ ػش٠ضٗ ٌىٗ څٕګٗ چٗ دافغبٔغتبْ ثبٔه ٠ٟ پٗ 

: ٘ش غٛښت١ٍٕه ثب٠ذ ٌږ تش ٌږٖ الٔذٜ ِؼٍِٛبت ٌٚشٜ. ډاګٗ وٜٛ،  ٚړأذٜ ؽٝ

.  دثبٔذ٠ٕٛ اعؼبسٚ دعٛداګش َٔٛ، دا٠ّٝ ادسط،١ٔټٗ اٚد صو١ږدٌٛ ځبٜ: اٌف

دثبٔذ٠ٕٛ اعؼبسٚ دعٛداګش دتزوشٞ ٔمً :  ة

دثبٔذ٠ٕٛ اعؼبسٚ دعٛداګش ػىغٛٔٗ :   ج

. دثبٔذ٠ٕٛ اعؼبسٚ دعٛداګش دعٛداګشئ دؽشٚع و١ذٔٗ ١ٔټٗ:    د

. د٘غٛ ٚال٠بتٛٔٛ ٌغت چٗ دثبٔذ٠ٕٛ اعؼبسٚ عٛداګش پىٟ تدبست ٌشٜ ا٠ٚب غٛاړٜ چٗ پ١ً وړٜ:    ٚ

. د دٚٚ فشافبٔٛ ٌٗ خٛا چې ٌږ تش ٌږٖ دسې وبٌٗ د فشافې تدشثٗ ٌٚشٞ، تضو١ٗ ٚؽٟ:   ي

. پخٛأٟ خٛاص١ٌه دػ١ٍّبتٛ ٌپبسٖ:   ص

دِبٌٟ دتح٠ٍٛٝ ٔمً : ط

. دوٛس١ٔٛ چبسٚ ٚصاست دخٕبئٟ څبٔګٝ څخٗ دثشآت تقذ٠ك:  ػ

. دخٛاص١ٌه دف١ظ دا٠ٚض ٔمً:  ؿ

. دخٛاص ١ٌه ٌپبسٖ اػتجبسٜ حغبة وٝ اِبٔت ا٠ښٛدٔٗ دافغبٔغتبْ ثبٔه عشٖ:  ك

 

  دعرَضٍ دردَذو دالَم   4.2.1§

 ؽّبسې د ؽشا٠طٛ پٗ پٛسٖ کٌٛٛ کې پب تې ساتًٍ،  ۱.۲.۱ د پٛستٕٟ. ۱



  خشَ ِتُٙ ؽٛی ٚٞ ،                                                ٠ٟخٕب کَٛ ِٛ دٖ پٗ  دٌغٛکٍٛٔٛ پٗ تجبدٌٗ کٛٚٔکٟ اعؼبسٚثبٔذ٠ٕٛ کٗ چ١شې د. ۲ 

 ِؼب ٍِٛ پٗ ساثطٗ  عش غړٚٔې اٚ   اعؼبسٚ ِؼب ٍِٗ کٛٚٔکی پٗ ت١شٚ ٌغٛ کٍٛ ٔٛ کٟ د ِب ٌٟأذ٠ٕٛکٗ چ١شې د ة. ۳

 حغب ثٛٔٗ ٌٚشٞ،  (ِدًّ )ٔب څش ګٕذ

پٗ ٘غٛ  ِؼٍِٛبتٛ کې دسٚؽ ٠ٍٟٚ ٚٞ کَٛ  سٚ ِؼب ٍِٗ کٛ ٚٔکٟ  اعؼبأذ١ٔٛ کٗ چ١شې دسخٛاعت کٛٚٔکٟ ٠ب دة. ۴

 ؽٛٞ دٞ،   چې ددٞ دسخٛاعت پٗ ساثطٗ ت١ٙٗ

 کبسٞ خٛاص پش خالف ػًّ تشعشٖ  اعؼبسٚ ِؼبٍِٗ کٛٚٔکٟ پٗ ت١شٚ دسې کٍٛٔٛ کې د کَٛ أذ١ٔٛ کٗ چ١شې د ة. ۵ 

 کړی ٚٞ،
 ثبٔک ٌخٛا د ص٠بتٛ ِؼٍٛ ِبتٛ  اعؼبسٚ ِؼبٍِٗ کٛٚٔکی پٗ ٌغٛ ٚسځٛ کې د افغب ٔغتبْ أذ١ٔٛ کٗ چ١شې د ة.۶  

 غٛښتٕٟ تٗ  پٗ ځٛاة کې پبتې ساؽٟ اٚ د ّ٘ذ غٛ

      ِؼٍٛ ِبتٛ د پب سٖ دس٠ُ ځً غٛ ښتٕٗ ٚؽٟ، 

  ؽٛٞ ِؼٍِٛبت ١ّٔګړٞ اٚ ت١ش ا٠غتٛ ٔکٟ ٚٞ، ٠ب  ي کٗ چ١شې ٚس کړ .۷  
 .   ِطب ثمت ٚٔٗ ٌشٞٚسکړی ؽٛٞ ِؼٍٛ ِبت د افغبٔغتبْ د لبْٔٛ اٚ ِمشساتٛ عشٖ کٗ چ١شې .۸  

 

  دجىاز وىي كُذوً   5.2.1§

د خٛاص د ث١ب ٔٛٞ وٌٛٛ ٌپبسٖ ثب٠ذ د ِٛخٛدٖ خٛاص د اػتجبس د پبٜ ١ٔټې څخٗ ٌږ تش ٌږٖ دٖٚ اٚٔۍ دِخٗ د الٔذ١ٔٛ      

: اعٕبدٚ عشٖ د افغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ِشاخؼٗ ٚوړٞ

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافۍ د خٛاص وٕذٖ :  اٌف

.   وې ساغٍٟ د۱.۶.۱ٞد ػش٠ضې د ِخىې ٚړٌٛ اخشت ٌىٗ څشٔګٗ چې ددې لبْٔٛ پٗ : ة

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ . د پ١ٌٛغٛ د عپبسښت سپٛټ چې ػبسك پٗ ١٘څ ډٚي غ١ش لبٟٔٛٔ فؼب١ٌتٛٔٛ وې دخبٌت ٔٗ ٌشٞ: ج

د فشافۍ خٛاص  ثٗ ٘غٗ چبتٗ ٔٗ ٚسوٛي و١ږٞ چې ٠ب خٛ پٗ غ١ش لبٟٔٛٔ فؼب١ٌتٛٔٛ وې الط ٌٚشٞ اٚ ٠ب ُ٘ د لبْٔٛ 

..  د ِحىّې ٌٗ خٛا پٗ حجظ ِحىَٛ ؽٛٞ ٚٞ

. د تزوشې فٛټٛوبپٟ: د

 

 تطبُقُذوً پً باوكىوى    6.2.1§

پٛستٕٟ ِمشسات پٗ ٘غٛ ثبٔىٛٔٛ اٚ ُ٘ پش ٘غٗ ثبٔىٟ څبٔګٛ ٔٗ تطج١م١ږٞ چې دافغبٔغتبْ ثبٔه څخٗ ٠ې خٛاصتش 

.   العٗ وړٜ ٚٞ

 

 دتجارت شروع كىووً    7.2.1 §

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ٘غٗ فشافبْ چې د دافغبٔغتبْ ثبٔه څخٗ خٛاص تشالعٗ وٛٞ، ثب٠ذ د خٛاص د تشالعٗ وٌٛٛ څخٗ 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ٘غٗ فشافبْ چې خپً سعّٟ وبس .  ٚسځٛ وې دٕٔٗ دٕٔٗ خپً سعّٟ وبس پ١ً وړ۶۰ٞٚسٚعتٗ پٗ 

 ٚسځې ٠ې پٛسٖ ؽٟ، د خپً وبس د پ١ً و١ذٚ سپٛټ د افغبٔغتبْ ٠۱۴ې پ١ً وړٜ دٜ، ثب٠ذ ِخىې تش دې چې د وبس 

. ثبٔه تٗ ٚسوړٞ

 

 دجىاز مىدي     8.2.1 §

.  خٛاص ثب٠ذ د ٠ٛوبي ِٛدې ٌپبسٖ فبدس ؽٟ

 

فعانُتىوً - ضمُمىٌ برخًجد 

 

 مجىز فعانُتىوً ۱.۳.۱§

 

.   د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د ِدٛصٚ فشافبٔٛ فؼب١ٌتٛٔٗ ثٗ ٠ٛاصې اٚ ٠ٛاصې د دٜٚ دتؼش٠ف پٛسې ِحذٚد ٚٞ.اٌف

 

وې د  د افغبٔغتبْ ثبٔه د لٛا١ٕٔٛ  (ثٌٟٛ)د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ اخبصٖ ٌشٞ تش څٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ پٗ حشاج . ة

.  اٚ ِمشساتٛ عشٖ عُ ګډْٚ ٚوړٞ

 

 



  ضمُمىٌ برخً(د)د 

 

جبرٌ فعانُتىوً     2.3.1§

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ پٗ افغبٔغتبْ وې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د ثذٌٌٛٛ پٛسې اړٚٔذ ټٛي لٛا١ٔٓ اٚ ِمشسات . اٌف

ِٟٕ ٚ  .

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ د افغبٔغتبْ پٗ ٠ٛ ٌٗ ِدٛصٚ عٛداګش٠ضٚ ثبٔىٛ وې پٗ ٘ش ډٚي سٚپ١ٛ چې وبسٞ . ة

.  پالْ ٌٚشٞ، ثبٔىٟ حغبة ٌٚشٞ

 

د ث١ٍګې پٗ تٛګٗ پټ ځبٜ اٚ ٠ب  )د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ د ٔمذٚ سٚپ١ٛ ٌپبسٖ ِٕبعت ځبٜ اٚ ا١ِٕت ٌٚشٞ. ج

  (ُ٘ ٘غٗ تٗ څ١شِٗ ځب٠ٛٔٗ

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ِىٍف دٞ تش څٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د پٍٛسٚ اٚ پ١شٚدٌٛ ث١ې اٚ خپً ٔٛس اخشتٛٔٗ د . د

تختې پش ِخ ١ٌٚىٟ تش څٛ دا خجشٖ ٠م١ٕٟ وړٞ چې ِبسو١ټ د ؽفبفٛ اٚ اغ١ضِٕٛ ثٕغټٛٔٛ عشٖ عُ وبس وٛٞ اٚ 

.  ِؾتش٠بْ وٛالٜ ؽٟ چې د ث١الث١ٍٛ فشافبٔٛ عشٖ ث١ې پٗ آعبٔۍ عشٖ پشتٍٗ وړٞ

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ د تختې پش ِخ ١ٌىً ؽ٠ٛٛ ث١ٛ عشٖ عُ ثب٠ذ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ پٍٛسٔٗ اٚ پ١شٚدٔٗ . ٖ

.  ٚوړٞ ثې ٌٗ دې څخٗ چې دا پٗ پبَ وې ١ٔٚغٟ چې افغبٟٔ ثبٔه ٔٛټٛٔٗ پٍٛسي اٚ پ١شٚدي و١ږٞ

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ د خپٍٛ ٚسځ١ٕٛ ساوړٚ ٚسوړٚ خضئ١بت پٗ ساخغتشٚٔٛ وې ثجت وړٞ اٚ ِٔٛٛړٞ . ٚ

.  ساخغتشٚٔٗ ثب٠ذ د دٌٚت د ِبِٛس ٌٗ خٛا الع١ٍه اٚ ټبپٗ وړي ؽٟ

 

.  د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ثب٠ذ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ د ټٌٕٛې غړٞ ٚ اٚعٟ. ي

 

.  ٠ٖٛ وبپٟ ثب٠ذ دافغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ٚعپبسي ؽٟ (اعبعٕبِې)د ټٌٕٛې د تبع١غٟ ِٛادٚ . ٞ

 

 

اٚ ث١ب ٘غٗ پ١غې پٗ ثب   د ثٙش ١ٔٛ اعؼب سٚ ِؼب ٍِٗ کٛٚٔکٟ ثب ٠ذ د ٔب ِؾش ٚع السٚ ٔٗ د پ١غٛ دالط تٗ ساٚړٌٛ: س 

 ٔکٟ ع١غتُ کې دداخٌٍٛٛ دا غ١ضٔب ک ِخ١ٕٛٞ دپب سٖ ټٛي ٘غٗ الصَ الذاِبت تشعشٖ کړٞ کَٛ چې پٗ پٗ دې اړٚٔذ

   پٗ د غٛ الذاِبتٛ کې الٔذٟٔ ؽ١بْ ؽبًِ دٞ ١ٌکٓ . د ا فغب ٔغتبْ پٗ ِش ثٛطٗ لب ْٔٛ کې تق٠ٛت ؽٛٞ دٞ     

:  ٚسپٛسې ِحذٚد ٔٗ دٞ 

 َ عجت   د ِؾتش ٠ب ٔٛد ِغتش د ک١ذٚ  چې وړٔالسٖ اٚ٘غٗ حبالت ِٕب عجٗ ٖتشٞ د لجٍٛ ٌٛ دپبسٖ ٠ٛػد 

 ، وشځٝ

 چې ګټٗ ال عتٗ ساٚړٚٔکٝ ِب ٌک پٗ کې ؽب ًِ دٞ  ٘غٗ ګشٔالسٖ دپب سٖ ٠ٖٛ ِٕب عجٗ پ١ژٔذٌٟد ِؾتشٞ د 

 د ِؾتشٞ ٔٗ فشق ٌٚشٞ ،  ٚخت چې ٔٛ ِٛړٜ ِب ٌک

 کِٛې چې د ٟٔد کب سکٛٚٔکٛ دٚاَ داسٖ تش ث١ٗ کٛ ي تش څٛ پٗ دٞ ٚ تٛا ١ٔږٞ چې ٘غٗ ِؼب ٍِٟ ٚ پ١ژ 

 عشٖ  اٚپبوٌٛٛٔب ِؾشٚع السٚ څخٗ د پ١غٛ د الط تٗ ساٚړٌٛ اٚ ث١ب پٗ ثب ٔکٟ  ع١غتُ  د ٘غٛ د دا خٌٍٛٛ

 تړاٚ ٌشٞ ،

  پٗ ٘غٗ اړٚٔذ  ال سښٛٚٔې چې کب س کٛٚٔکٟ ثب ٠ذ کَٛ الذاِبت تش عشٖ کړٞ کٛ َ ٚ خت چې دٚٞ دا

 عٟ ِؼب ٍِٟ ٚ پ١ژٔې چې پ١غې د ٔب ِؾشٚػٛ السٚ څخٗ الط تٗ ساٚ ړي ک١ږٞ اٚ ث١ب پٗ ثب ٔکٟ حغب ة

  دا خ١ٍږٞ ، وٝ

  ،ا غ١ض ٔب ک دا خٍٟ کٕټشٚي  اٚ د ِفب ّٟ٘ کړٔالسې 

  د ِبٌٟ تفت١ؼ اداسې اٚ ٠ب د سا پٛ سٚٔٛ د ٚسکٌٛٛ کَٛ ثً عب تٓ ځبٞ تٗ چې ِّکٓ د ا فغب ٔغتبْ د لب

ْٔٛ ٌخٛا ثٗ ِؾخـ کړي ؽٟ، د ٘غٛ ِؾکٛ کٛ ِؼب ٍِٛ پٗ اړٚٔذ چې افغب ٔغتبْ ثبٔک پٗ ِش ثٛ طٗ لب 

 ْٔٛ اٚ ِمشساتٛ کې د ٚ ضغ ؽٛٞ ِمذاس څخٗ ٌٛ ړ ٚٞ،



 ، عب تٓ ال صِٟ د ِؼب ٍِٛ د س٠کبسد د ال صِٗ سا پٛسٚٔٛ ٚسکٛي   ٖ.  
 

  ممىىع كارووً َعىٍ فعانُتىوً  3.3.1 §

. ددٜ ِمشسٞ څخٗ عشغړٚٔٗ دخضا،دخٛاص دِؼطً ٠ب ٌغٖٛ و١ذٚ عجت وشځ١ذٞ ؽٝ

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ عٛداګش٠ض َٔٛ  ٔجب٠ذ چې د ثبٔه، ِبٌٟ ِٛعغٗ، پبٔګٗ اچٛٔٗ، وّپٕۍ، عٛداګش٠ضٖ .  اٌف

وپّٕۍ، غ١ش ِٕمٛي ٍِى١تٛٔٗ ٠ب داعې ٔٛس تٛسٞ چې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د ثذٌٌٛٛ ځخٗ پشتٗ د ٔٛسٚ ساوړٚ ٚسوړٚ 

.  څشګٕذٚٚٔىٟ ٚ اٚعٟ، پٗ څ١ش تٛسٞ ٌٚشٞ

.  د عٛداګشۍ َٔٛ ثب٠ذ د ٚدأۍ څخٗ دثبٔذې پٗ څشګٕذ ډٚي عشٖ ښٛدي ؽٜٛ ٚٞ:  ة

١٘څ ٠ٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ څخٗ ٔجب٠ذ چې ډ٠پٛص٠ټ لجٛي ٠ب پٛس ٚسوړٞ، وٗ عٛد ٚاخغتً ؽٟ ٠ب .  ج

.  ٚسوړي ؽٟ

١٘څ ٠ٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ څخٗ ٔجب٠ذ چې خپً خٛاص پشتٗ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافۍ څخٗ د ٔٛسٚ .  د

.  ِفبدٞ وبسٚٔٛ د تشعشٖ وٌٛٛ د فالح١ت ٌپبسٖ ٚوبسٚٞ

: د پٛست١ٕٛ تحش٠ّبتٛ ثشع١شٖ ، د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ٔجب٠ذ چې.  ٚ

 پٗ دغٛ فؼب١ٌتٛٔٛ وښٝ ؽبًِ ِٛاسد ؛پٗ غ١ش سلبثتٟ فؼب١ٌتٛٔٛ ٠ب د ثبٔذ١ٔٛ اعؼبسٚ د ثبصاس پٗ أحقبسٌٚٛ الط ًٚ٘

 ٔٛسٚ ثباٌمٖٛ ع١بالٔٛ تٗ د ځّىٝ، دفتشٜ عبحٟ، ٠ب ؛چٝ پش ٘غٛٞ ِحذٚد ٔٗ دٞ، د ٔٛسٚ فشافبٔٛ عشٖ د ث١ۍ ټبوً

  دغٛ آعبٔتبٚٚ تٗ د ػبِٗ ؛څخٗ ِخ١ٕٛٞ (د ِبٌى١ت ٠ب ٔٛسٚ رسا٠ؼٛ ٌٗ السٞ)ٔٛسٚ ٔبِٕمٌٛٛ خب٠ذادٚٔٛ د سع١ذٚ 

. ٚګړٚ د الط سعٟ ِخ١ٕٜٛ

 

 . د دغٛ فؼب١ٌتٛٔٛ پٗ اړٖ د ٔب عّٛ ٠ب ثٝ السٞ وٛٚٔىٛ اؽتٙبساتٛ ٠ب ٠ٕٚبٚٚ خپشٚي

 

وظارت او رپىټ وركىل -  ضمُمىٌ برخً(ي)د 

 

 دافغاوستان باوك نخىا وظارت ۱.۴.۱§

د ٔظبست ِٛخٗ دادٖ تش څٛ د لٛا١ٕٔٛ اٚ . دافغبٔغتبْ ثبٔه ثب٠ذ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ٌٗ فشافبٔٛ څخٗ ٔظبست ٚوړٞ

. ِمشساتٛ اخبثت اسص٠بثٟ وړٞ اٚ وچ١شې د خٛاص د ٌغٛ وٌٛٛ اِىبْ ِٛخٛد ٚٞ، ٔٛ ثب٠ذ چې ٘غٗ ٚټبوٟ

 

 دوظارت كىووً    2.4.1 §

د افغبٔغتبْ ثبٔه ؽب٠ذ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ ٌٗ ټٌٕٛې ٠ب وِٛې : د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ پٗ ٔظبست وې

.  ثٍې ِٛظفې ډٌې عشٖ ِشعتٗ ٚوړٞ

:  د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ ټٌٕٛٗ ٠ب ثٍٗ ډٌٗ ثٗ ِٛظفٗ ٚٞ تش څٛ

ٔظبست ٌٗ پب٠ٍٛ څخٗ الط تٗ ساغ١ٍٛ ِؼٍِٛبتٛ ِحش١ِت ٚعبتٟ اٚ ثب٠ذ چې و١ٍذٞ ؽخـ د ِحش١ِت پٗ ٘ىٍٗ :  اٌف

.  د لٛا١ٕٔٛ اٚ ِمشساتٛ د أتؾبس ٌپبسٖ ِغٍىٟ ٚٞ

. سپٛټٛٔٗ د افغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ٚعپبسٞ:    ة

 

    محاسبٍ سُستم 3.4.1 §

حغبة ثجت اٚ عب تٕٗ ٚکړٞ تش  ٖ د  ٔٛ اٚ پٗ پٛسٖ أذاص ثٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ِؼب ٍِٗ کٛٚٔکی ثب ٠ذ د کب فٟ حغب   

  .ؽشا٠ظ پٛسٖ کړی ؽّبسې الٔذې دسا پٛس ٚسکٛ ٌٛ  ۴ . ۴. ۱څٛ د 
 
راپىر      4.4.1§

: ساپٛس دافغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ٠بثً ټبوً ؽٛئ اداسٖ ثب٠ذ ِؾتًّ پٗ

سثغ  ٚاس ساپٛس دټٌٛٛ ِؼبٍِٛ اِٚمذاس دِؼبٍِٛ پٗ ِدّٛػٟ ډٚي اٚ 

.  افغب١ٔٛ څخٗ ص٠بت ۲۵۰۰۰۰ٞٚسثغ ٚاس ساپٛسد ٘غٛ أفشادٞ ِؼبِالتٛ ١ِبؽتٕٟ ٌغتٛٔٗ چې د 

. ٘ش٘غٗ څٛن چٗ دپٛستٗ غٛښتٕٛ عشٖ ځبْ اػ١بس ٔىړٜ،داخشا دػًّ عجت ګشځٟ

 

    تفتُش او بررسٍ 5.4.1§

دثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ِؼبٍِٗ وٛٚٔىٛ 



 ړت١ب د ٚ د پٛس ٚسکٌٛٛ د   د لٛ ا١ٕٔٛ اٚ ِمشساتٛ عشٖ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د ِؼبٍِٗ کٛٚٔکٛ د ِطبثمت، اٚ د٘غٛې 

   .ثشسعٝ اٚ تفت١ؼ وٜٛ پٍټٕٗ اٚ د عب حې ٔٗ ثٙش دداخً  ٔٗ ېاسص٠بثې پٗ فٛست کې ثٗ د افغب ٔغتبْ ثبٔک د عبذ

         
                             

 

 

 د اجرا عمم-  ضمُمىٌ برخًود 

 

وچ١شې د افغبٔغتبْ ثبٔه ٌٗ لٛا١ٕٔٛ اٚ ِمشساتٛ څخٗ عشغړٚٔٗ، ٠ب دا چې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ٠ٛ فشاف پٗ غ١ش 

ِقئٛٔبٔٗ ډٚي وبس وٛٞ اٚ ٠ب ُ٘ ٔؾٟ وٛالٜ چې پٛسٚٔٗ ادا وړٞ، ث١ب ِِٟٛ ٔٛ د افغبٔغتبْ ثبٔه ؽب٠ذ د اخشا 

:  دا اػّبي ؽب٠ذ ِؾتًّ پٗ ٠ٛ٠ب ټٌٛٛ الٔذ١ٔٛ ِٛادٚ ٚٞ. اػّبي پٍٟ وړٞ

 

. د اخشا د ػًّ ٌپبسٖ ٌِٛړٔٝ ګبَ فشاف تٗ د١ٌٍىٟ اخطبس ٌٗ فذٚس څخٗ ػجبست دٜ: نُهكً اخطار. 1.5.1§

اخطبس چې ؽب٠ذ د پٍټٕې د ِٛٔذٔٛ پش ثٕغټ فبدس ؽٜٛ ٚٞ، د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشاف تٗ خجشداسٜ ٚسوٛٞ چې 

.  ِٔٛٛړٜ څٗ ډٚي غ١ش ِقئٛٔبٔٗ وبس وٛٞ اٚ ٠ب ُ٘ ٌٗ لٛا١ٕٔٛ اٚ ِمشساتٛ څخٗ عشغړٚٔٗ وٛٞ

 

وچ١شې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشاف پٗ داٚطٍجبٔٗ ډٚي عشٖ خپٍې : د وظارت مكتىب او داصالحاتى نپاري پالن. 2.5.1§

عتٛٔضې ٔٗ پٗ ګٛتٗ وٛٞ، ٔٛ د افغبٔغتبْ ثبٔه دُٚ٘ ګبَ پٛستٗ وٛٞ، چې د ٔظبست د ِىتٛة ٌٗ فبدسٌٚٛ څخٗ 

د ٔظبست ِىتٛة ٌٗ فشاف څخٗ ٠ٖٛ غٛښتٕٗ دٖ تش څٛ ٠ٛ پالْ د ١ٌى١ٍٛ ِؾخقٛ ٔظش٠بتٛ عشٖ ٠ٛځبٜ . ػجبست دٜ

د افالحٟ ػًّ د اخشا ٌپبسٖ، د ٘غٛ عتٛٔضٚ ٠ب ٔګشا١ٔٛ پٗ ِمبثً  وې چې د دافغبٔغتبْ ثبٔه ٌٗ خٛا ټبوً ؽٛٞ ٚٞ، 

وچ١شې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ٚٔؾٟ وٛالٜ چې پالْ تمذ٠ُ وړٞ، اٚ ٠ب ُ٘ د افغبٔغتبْ ثبٔه . خٛړ وړٞ

ِٔٛٛړٜ پالْ د لجٌٍٛٛ ٚړ ٔٗ ثٌٟٛ اٚ ٠ب ُ٘ ثبٔه ٘غٗ افالحٟ ػًّ چې پٗ پالْ وې ٠ې ژِٕٗ ؽٛې ٖٚ، د ٘غٗ عشٖ 

.  عُ ٔٗ تش عشٖ وٛٞ، ٔٛ پٗ ٘غٗ فٛست وې ؽب٠ذ د افغبٔغتبْ ثبٔه خپً پالْ د افالحٟ اػّبٌٛ ٌپبسٖ فبدس وړٞ

 

وچ١شې پٛستٕٟ تذاث١ش ٌٗ ٔبوبِۍ عشٖ ِخ و١ږٞ، ٔٛ پٗ ٘غٗ : د اصالحٍ اعمانى د اجرا كىنى نپاري پالن 3.5.1§

فٛست وې د افغبٔغتبْ ثبٔه ؽب٠ذ د افالحٟ اػّبٌٛ ٠ٛ پالْ فبدس وړٞ چې د ٘غٗ عشٖ عُ ثٗ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ 

د ٔظبست ِٛافمې د دافغبٔغتبْ ثبٔه اٚ د ثٙش١ٔٛ . فشاف ِٛظف و١ږٞ تش څٛ د ٔظبست ٠ٛې ِٛافمې تٗ داخً ؽٟ

د افغبٔغتبْ ثبٔه ؽب٠ذ د ٔظبست ِٛافمٗ . اعؼبسٚ د فشاف تش ١ِٕځ ٌٗ سعّٟ ١ٌىً ؽ٠ٛٛ ِٛافمٛ څخٗ ػجبست دٞ

ٚوبسٚٞ تش څٛ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ ِٛظف وړٞ تش څٛ د لبْٔٛ اٚ ِمشساتٛ څخٗ ٘ش ډٚي عشغړٚٔٗ ٠ب ُ٘ 

ِٔٛٛړې ِٛافمې ؽب٠ذ د ٘ش ډٚي ِٛخٛدٖ عشغړٚٔې، اداسٞ ٠ب وبسٞ ٔمب٠قٛ، ٠ب د ٔٛسٚ . غ١ش ِقئْٛ وبس ٚدسٚٞ

.  ٔبدسعتٛ وبسٚٔٛ ٌپبسٖ ِثجت افالحٟ ػًّ الصَ ٚ ثٌٟٛ

 

وچ١شې د ٔظبست ِٛافمٗ پٍې ٔؾٟ اٚ افالحٟ ػًّ تٗ ُ٘ پٗ : اوالس اخستىې فرمان (ودرووې)د تىقف    4.5.1§

دا فشِبٔٛٔٗ ؽب٠ذ ٌٗ . ث١ړې عشٖ اړت١ب ٚٞ ٔٛ د افغبٔغتبْ ثبٔه ؽب٠ذ د تٛلف اٚ الط اخغتٕې فشِبْ فبدس وړٞ

.  فشاف څخٗ د ث١الث١ٍٛ وبسٚٔٛ د ٍِٕٛ ٠ب ٚدسٚٔې غٛښتٕٗ ٚوړٞ

 

 د افغبٔغتبْ ثبٔه ثب٠ذ ِخىې تش دې چې د ٔظبست ١ٌه، د ٔظبست ِٛافمې، ٠ب د :د غىوډې جىړول  5.5.1§

ثٙش١ٔٛاعؼبسٚ د فشاف عشٖ د تٛلف اٚ الط اخغتٕې فشِبْ تٗ ٚس ٕٔٛځٟ، د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشاف تٗ ثب٠ذ 

تغ٠ٛٗ پز٠شۍ د حمب٠مٛ څشګٕذٚٔىې ٚٞ ، ٚس ٚاعتٛٞ \چې د عشغړٚٔې ٠ب د پٛسٚٔٛ د اداوٌٛٛ  (دخش٠ّٛ ٠ٖٛ خجشت١ب)

اٚ د فشاف عشٖ د خش٠ّٛ د خجشت١ب څخٗ ٚسٚعتٗ د څٍٛسٚ ا١ٔٚٛ پٗ ِٛدٖ وې د خش٠ّٛ د ِطشذ وٌٛٛ پٗ ِٕظٛس 

.  ثب٠ذ ٠ٖٛ غٛٔډٖ خٛړٖ وړٞ

 

وچ١شې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشاف د پٛسٚٔٛ د : او مىقتې الس اخستىې فرمان (ودرووې)د تىقف    6.5.1§

اداوٌٛٛ لذست ډ٠ش ص٠بت ٌٗ گٛاښ عشٖ ِخ ؽٜٛ ٚٞ اٚ ٠بُ٘ د افغبٔغتبْ ثبٔه ٚٔؾٟ وٛالٜ چې د عٛاثمٛ ٌٗ ِخې د 

ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشاف حم١مٟ حبٌت ٚټبوٟ، ٔٛ پٗ ٘غٗ فٛست وې د افغبٔغتبْ ثبٔه وٛالٜ ؽٟ چې ِخىې ٌٗ 



د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشاف وٛالٜ ؽٟ چې د ِبٌٟ خذِبتٛ . غٛٔډې څخٗ د تٛلف اٚ الط اخغتٕې فشِبْ فبدس وړٞ

.  ٌٗ ِحىّې څخٗ غٛښتٕٗ ٚوړٞ تش څٛ ِٔٛٛړٜ فشِبْ ٌغٛ ٠ب ثبطً وړٞ

 

 (نغى كىل َا فسخ كىل)د بهروُى اسعارو د صراف د جىاز باطهىل   ۱.۵.۷§

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د ٘غٛ فشافبٔٛ خٛاصٚٔٗ چې پٗ خشِٟ فؼب١ٌتٛٔٛ وې ر٠ذخً اٚ ٠ب ُ٘ ِحدٛس ثبثت ؽٟ، اٚ ٠ب ُ٘ 

٘غٗ ؽ١ّش فؼب١ٌتٛٔٗ ٠ب ِؼبِالت وې چې د لبْٔٛ اٚ ِشثٛطٗ ِشاحٍٛ ِخبٌف ثبثت ؽٟ، ٔٛ ؽب٠ذ د افغبٔغتبْ ثبٔه ٌٗ 

.  ؽٟ (ثبطً)خٛا فغخ 

 

 وچ١شې د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ فشافبْ پٗ خپٍٛ ثبٔىٟ حغبثٛٔٛ وې وبفٟ سٚپۍ ٚ ٍٔشٞ ٔٛ ٔجب٠ذ پٗ ػ١ٓ سا٠دٛ پ١غٛ وې 

دداعې ٚالؼې پٗ فٛست وې ، د ٌِٛړٞ ځً ٌپبسٖ ثب٠ذ د افغبٔغتبْ ثبٔه ٌٗ خٛا ٠ٖٛ ١ٌىٍې خجشت١ب . چه فبدس وړٞ

.  ؽٟ (ثبطً)فبدسٖ ؽٟ اٚ وچ١شې دا ػًّ ددُٚ٘ ځً ٌپبسٖ ٚالغ و١ږٞ ٔٛ د فشاف خٛاص ثب٠ذ فغخ 

 

 

مختهف او اوتقانً حكمىوً - ضمُمىٌ برخًيد 

 

     اجرتىوً ۱.۶.۱§

 

.   ػبسك ثب٠ذ د ػش٠ضې د ِشاحٍٛ اخشت د افغبٔغتبْ ثبٔه تٗ ٚسوړٞ

 

.   افغبٟٔ ۳۰۰۰ٌٞٚپبسٖ  (ٔٛښت) اٚ د ٘ش ځً تدذ٠ذ ۶۰۰۰د ٌِٛړٟٔ خٛاص اخشٖ ثٗ 

 

: (قىاوُه)اوتقانٍ مقررات    2.6.1§

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبس ٘ش ٘غٗ فشاف چې ددې لبْٔٛ ٌٗ تش٠ٚح و١ذٚ څخٗ د ِخٗ ٠ې خٛاص تشالعٗ وړٜ ٚٞ، ثب٠ذ .  اٌف

.   ِې ١ٔټې څخٗ دِخٗ تشالعٗ وړ۲۵ٞ وبي حٛت ١ِبؽتې ٌٗ ۱۳۸۲خپً خٛاص د 

 

د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ ٘غٗ فشافبْ چې خٛاصٚٔٗ ٠ې ٌٗ ١ِؼبد څخٗ اٚٚښتٟ ٚٞ، اٚ ٠ب ُ٘ ١٘څ خٛاص ٍٔشٞ، ثب٠ذ .  ة

ددې لبْٔٛ ٌٗ تش٠ٚح څخٗ ٚسٚعتٗ د ٌغٛ وبسٞ ٚسٚځٛ پٗ ِٛدٖ وې د خٛاص اخغتٍٛ ٌپبسٖ ػش٠ضٗ ٚعپبسٞ د تخٍف 

.   افغب١ٔٛ خش٠ّې عشٖ ِخ ؽ۲۰۰۰۰ٟپٗ فٛست وې ثٗ د ث١ړٟٔ تٛل١ف اٚ 

 

گڼٗ ِمشسات د اػتجبس ٚړ ٔٗ  (******)ددې ِمشساتٛ د تق٠ٛت څخٗ ٚسٚعتٗ د ثٙش١ٔٛ اعؼبسٚ د فشافبٔٛ . ج

. دٜ

 

. ثبٔه د ِٕطٛسٞ څخٗ ٚسٚعتٗ ٔبفزٖ اٚ پٗ سعّٟ خش٠ذٖ وښٝ ثٗ خپش٠ږٞدغٗ ِمشسٖ د افغبٔغتبْ :  د

    


