دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیۍ وزارت
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رسمی جریده

شماره ( ۰۳ )۸۱قوس سال ۸۰۳۰

نمبر مسلسل ۵۷۲

 -۲اساسنامه انستیتوت مرکزی پروژه سازی وزارت فواید عامه .
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
۳۱۶۱/۶/۷۲
پیراموى مظووىرا اسنسوظنمن اظسوتیتىک مرپووا پورىی سونوا ىوارک اىایوو انمون روىراا ىویورا رمووىرا ومىپراتیو
ااؽنظستن تصىیب میظمنیو :
((اسنسظنمن اظستیتىک مرپوا پرىی سنوا ىوارک اىایو انمن مظوىر اسک ،ور رریو رسمی ظرر گروو)) .

سلطانعلی

((کشتمند))
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رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

اساسنامه انستیتوت مرکزی پروژه سازی وزارت فواید عامه
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
ای اسنسظنمن بنسنس حکو مونو  )۸لونظى تصوویونا وى وک ى بمظووىرا تظووی اعن یتوونا اظسوتیتىک مرپووا پورىی سونوا
ىضع گریو اسک .
مادۀ دوم :
اظستیتىک مرپوا پرىی سنوا بن وارت رخصیک حمىلی ور چىپنک ىوارک اىایو انمون رمووىرا ومىپراتیو
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اعن یک میکظو .

ااؽنظسوتن

اظستیتىک مرپوا پرىی سنوا ور ای اسنسظنمن بظن اظستیتىک ینو میرىو .
مادۀ سوم :

مرپو اظستیتىک ور رور پنبل بىو ى واراا ىاحو هنا مربىط ور سنیر ظمنط رموىرا ومىپراتی
مادۀ چهارم :
اهواؾ اظستیتىک ابنرتظو او :

ااؽنظستن میبنرو.

ترتیب اسظنو پورىیىا بوراا سونختمن پورىی هونا صوظعتی ى مووظی  .طور ى تطبیوك پن یسوی ىاحوو تخظیکوی ى اظرظیورا ور
پورىی سونوا روور هوون ى سونختمنظون بمظووىر تسوریع ررووو ى تکنمول تخظیکوی  ،ارتمونت مىمریووک سورمنین گوکارا هون  ،تکنموول
پرىسن تى یو ى سنومنظوهی پنر  ،بوتر رو پیفیک ،پنهش لیمک ى میعنو سنختمنظی .
مادۀ پنجم :
اظستیتىک ىونیؾ خىیش را مطنبك لىاظی ى ممرارک مروىرا ومىپراتی

ااؽنظستن ى ای اسنسظنمن اظرن میوهو.

مادۀ ششم :
اظستیتىک ور ممنبل تعوواک خىو بن رتبنط اظعمنو مىاامک ظنمن هن  ،لرار واوهن بن تضمی سرمنین ااطن روو ىسونیر وارا وی هون
مس ىل میبنرو .
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فصل دوم
وظایف انستیتوت
مادۀ هفتم :
ىونیؾ اسنسی اظستیتىک ابنرک اسک :
 – ۳طر مکمل پال سنوا ى سنختمنظی رور هن بنستمظنا منستر پال رور پنبل) لصبنک  ،پرىی هنا صظعتی رهنیری
ى موظی  ،تنسیسنک ان ا مظفعن  ،سور

سونوا  ،روبکن تراظسوپىرتی روور هون تظووی سونحنک  ،سرسوبوا ى تو یظونک هموىار

پنرا  ،ربکن هنا اظرظیرا ى تنسیسنک مربىط مطنبك منستر پال هنا مظوىر رو رور هن .
 – ۷ارراا بررسی هنا التصنوا ارتمنای ور ارصن هنا رور سنوا ى تعمیراک .
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 – ۱مطن عن ىبر رسی ترنرب ى میراث ملی ور ارصن هنا رور سنوا ىمعمنرا .

 – ۴تنمی پنرهنا پیىهری ریى ىییکی ىریى ویویکوی ى تویون اسوظنو مموومنتی ى معلىمونتی ابتووا ی بوراا پورىی سونوا ى
امىر سنختمنظی ى همچظن مرالبک سنختمنظی تعمیراک ى پرىی هن .

 – ۵مطن عن ى بر رسی  ،تعمی  ،ترىیج ى اظترنر بوتری ترنرب ملی ى روونظی ور سونحنک پوال سونوا ى سونختمنظی روور
هوون  ،تعمیووراک صووظعتی ى موووظی ى تحلیوول ى ارویوونبی سیسووتمنتی

سووطح اظکروونؾ تخظیکووی سوونختمنظی ور بخووش هوونا مربووىط

التصنو ملی ىصظنیع بن تحلیل ى اروینبی ظىایک سنختمن بمظوىر سومگیرا ور پیروبیظی هونا الموی  ،تخظیکوی طور بظیونو
هنا التصنوا تخظیکی  ،اظکرنؾ التصنوا بخش هون ى مىمریوک التصونوا پورىی سونوا ى سونختمن روور هون  ،تعمیوراک ى
سنختمنظونا موظی .

 – ۶بر رسی ى ترتیب رونک اسنسی ور پالظسنوا ى پرىی سونوا تعمیوراک صوظعتی ى مووظی بون ور ظوور واروک تونو توری
وسک آىرو هنا ال ى تخظی

ى همچظن ترتیب پرىی هنا تعمیراتوی ى تأسیسونک رروتن هونا رواگنظون صوظعتی ى مووظی ور

آیظو .
 – ۲اررات ى سومگیرا ور امىر تحمیمنتی ى ترربىا ور ارتبنط بن تپی

سنخت طر تعمیوراک صوظعتی مووظی ى تنسیسونک

مربىط آ مىاو رویو سنختمنظی اظنصر ىویتنیل هنا تعمیراتی بمظوىر راسىیظن یو سنخت امىر پرىی سنوا ىسنختمنظی.
 – ۸مطن عن ى بررسی تعمی ى ترىیج ور ارصن لیمک گکارا ظىر هنا تى یوا امىر سرىا پرىی سنوا بمظووىر تظووی
ى تکنمل بیرتر امىر متکپر .
 – ۹ترتیب ظىر هن ى لىااوو پورىی سونوا سونختمنظی  ،ظوىر میعونو پورىی سونوا ى سونختمنظی ظىرموونا بوراىرو ى ؼیور
مووىاو ظىرموونتیفی حتمووی ىمومووی تعمیراتووی بووراا اسووتفنو تموون مىسسوونک پوورىی سوونوا رموووىرا ومىپراتی و
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ااؽنظسووتن

مظوىرا ى ارنان مىاو ظىرمنتیفی بن اوو رینسک ظىر ى ستظورو پمیتن وى تی پالظگکارا رموىرا ومىپراتیو

ااؽنظسوتن

میبنرو .
 – ۳۱ترتیب رهظمىو هن ى سفنررنک ور مىرو ریى پرىی سنوا ستظورو ظمرن هن ى طر رهظموىو پیراموى محتوىا ى حرو
مىاو پرىیىا
 – ۳۳ترتیب پرىی هنا پالظونا مظطمىا ىمینک مختلؾ وى هن ى ور مرمىع پل پرىر پیربیظی اظکرونؾ روورهن ترتیوب
روویمن هوونا تظوووی اسووکن ى ارتبوونط آظووون متظنسووب بوون سوونحنک پوونر ور صووظنیع ى ورااووک طوور ى ترتیووب پوورىی هوونا تیپیو
تعمیراک رهنیری ارهظگی ترنرتی  ،اوارا ى انمن .
 – ۳۷ارووترا

ور بررسووی ى ابووراو ظووور ور مسوونیل مربووىط بوون ترتیووب وسووتىر تخظیکووی پوورىی سوونوا پمووپلکس صووظعتی

ىوارتخنظن هن ىسنیر ارگنظونا وى تی ى همچظن استفنو او مىاو اسنسی سنختمنظی .
 – ۳۱ترتیب رهظمىو هن ىسفنررنک پیرامى استفنو معمىل ى مىمر او مىاو سنختمنظی محلی .

هن ترتیب پتال
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 – ۳۴پظترىل سیستمنتی

ور امىر ترتیب ظمرن هنا تیپی

هنا ظمرن هنا تیپی

بر بظینو سطح پیرراک ال ى تخظی

مراانک ظىرمون ىستظورو

ى اورسک ظمىو التصنوا تری ظمرن هن رواگن پن بصىرک تکرارا مىرو تطبیوك

لرار واو رو بتىاظو ى تىسط اظستیتىک ین سنیر مرارع پرىی سنوا طر ى ترتیب گرویو بنرو .

پظترىل او اامونر پورىی هنییکون ور مطنبموک بون اهوواؾ منسوتر پوال اظکرونؾ روورا پنبول تىسوط رینسوک موظوسوی ى پوال
سنوا رنرىا ی پنبل طر ى ویوای میگروو بعوو رینسک مکپىر میبنرو.

 - ۳۵تأمی ارتبنط ى همکنرا بن مىسسنک پرىی سنوا – سنختمنظی ىصظعتی بمظوىر بکنر بورو هرچون وىوتور وسوتنىرو
هنا المی تحمیمنتی ور امىر پرىی سنوا ى سنختمنظی بنسنس ظمرن هنا تیپیو

مرتبون اظسوتیتىک بون مظووىر رروو تووریری

آهظگ صظعتی سنخت پنر هنا سنختمنظی  ،گسترش اظىاع ویتونل هون ى اظنصور پویش سونختن سونختمنظی ور صوظنیع مربوىط ى
هن  ،ویتنیل هن ى اظنصر سنختمنظی پن تىسط مىسسنک مختلؾ صظعتی پرىر تى یو میگروو.

ترتیب پتال

 -۳۶تنمی ارتبنط ى همکنرا المی بن مىسسنک تعلیمی ى تحصیلی پرىر پن مصرىؾ تربین پورهنا سنختمنظی ى موظوسی
میبنرظو .بمظوىر ارتمنت پیفیک سطح واظش متخصصی ى تحکی ارتبنط پرىسن تعلیمی ى تحصویلی بون پراتیو

پورىی سونوا

ى سنختمنظی.
 -۳۲پم
میتىوی

تخظیکی بنرگنظونا پرىی سنوا متظنسب بن ررتن اختصنصی آظون او طریك واو مرىر  ،تنمی ظىرمونتیؾ هون ،
هن  ،مىاو معلىمنتی پن تىسط اظستیتىک توین میگروو.
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 -۳۸ارراا بررسی ظمرن هنا تعمیراک امو مسکىظی  ،موظی ى تنسیسنک صظعتی او حنو مراانک ظىرموونا پالظسونوا ،
موظوسی ى سنختمنظی بنستمنظی پرىی هنا خون

ى واونای ى پورىی هونا رونرىا ی پنبول) بووى ور ظوور واروک ىابسوتگی

اوارا آظون تىسط رىراا متخصصن پن ور ترپیب آ ظمنیظو گن بن صالحیک سنیر ىوارتخنظن هن ى ارگنظون رنمل میبنرو.
 -۳۹طر ى ترتیب رهظمىو ى وستىر بور بروارا او تعمیراک.
 -۷۱طر ى ترتیب اسظنو تخظیکی بنو سنوا ى ظىسنوا رور هن ،لصبنک  ،تعمیراک ى تنسیسنک صظعتی.
 -۷۳ىضع ررایط امىمی لورار واو هون بمظووىر توأمی پونهش لیموک سونختمنظی بوراا مىسسونک سونختمنظی وى توی مخوتلط ى
سکتىر خصىصی.
 -۷۷تووولیك ى ارویوونبی وىر اا لووی اظووىاع پنرهوونا سوونختمنظی مووىاو ى محصووىمک صووظعتی سوونختمنظی ى تویوون گووکارش ى
پیرظونواک ور ای ومیظن.
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فصل سوم

پالنگذاری وسازماندهی فعالیت های تولیدی و تحقیقاتی
مادۀ هشتم :

اعن یک تى یوا ى تحمیمنتی اظستیتىک طبك پالظونا مىضنانک تحمیمنتی ى پالظونا اموىر سورىا ى پورىی سونوا رریون موی
ینبو.

پالظونا امىر سرىا ى پرىی سنوا بنور ظوروارک پال وى تی امىر سرىا ى پرىی سونوا براسونس لورار واو هونا اموو
رو او طرؾ اظستیتىک ترتیب ى تىسط ىویر اىایو انمن مظوىر میگروو.

اعن یک تحمیمنتی اظستیتىک او بىورن وى تی ى طبك پال مىضنانک تحمیمنتی امىر تحمیمنتی تىسط اظستیتىک بن مىاامون پمیتون
وى تی پالظگکارا ى مظوىرا ىویر اىایو انمن صىرک میگیرو.
مادۀ نهم :
مسىو پالظونا مىضوىانک تحمیمونتی ى پالظوونا اموىر سورىا ى پورىی سونوا وىمون لبول او رورىع سونل پالظوی بنرگنظوونا
مربىط ارسنل میگروو.
مادۀ دهم :
ورررین سنل رنمل سنخت پرىی هنا رویو وى تی پن ور پال سنمظن پیش بیظوی ظروو بنروو بون پیروظونو ر ویس اظسوتیتىک ،
مىاامن پمیتن وى تی پالظگکارا ى مظوىرا ىویر اىایو انمن صىرک گراتن میتىاظو.
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مادۀ یازدهم :
براسونس پالظوونا مظوووىر روو مىضوىانک تحمیمونتی ى امووىر سورىا ى پورىی سوونوا اظسوتیتىک پالظووونا ربعوىار را ترتیووب
میظمنیو  ،مسىو پال ربعىار لبل او ربع برینسک پال ىوارک اىایو انمن ارا ن میرىو.
مادۀ دوازدهم :
پال پنر ظمنیظو گی هنا اظستیتىک ور وىظونا پرىر براسنس پال پنر سنمظن اظسوتیتىک ترتیوب ى تىسوط ر ویس اظسوتیتىک
مظوىر میگروو.

فصل چهارم
سرمایه و امور مالی
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مادۀ سیزدهم :

سرمنین اظستیتىک متعلك بوى ک بىو ى او سرمنین ااطن رو مطنبك بن حتینرنک التصنو ملی بنم برو سوطح تى یوو  ،مفیوویک
ى مىمریک تى یو ور روک اظکرنؾ ى تنمی مظناع پنرپظن اظستیتىک استفنو میظمنیو.
مادۀ چاردهم :

سرمنین منبک اظستیتىک ابنرک او  )۱۱۱ملیى ااؽنظی ى سرمنین وىراظی  )۵۱ملیى ااؽنظی میبنروو حرو سورمنین منبوک ى
وىراظی بنسنس ررو التصنوا رنخ
مادۀ پانزدهم :
سرمنین منبک او ور

هنا پال من ی سن ونا منبعو اظستیتىک لنبل تؽییر میبنرو.

مبن ػ استوالپنک ىضع رو وارا وی هونا اسنسوی بىورون اظکرونای اظوو تىسوعىا  ،لرضون هونا طىیول

ا مووک بونظکی  ،اخووک پمو

هونا بالاووى

ى سونیر مظوناع پوون ظوور بون لووىاظی مووظور گراتون رووو اسوک تو یوو ى همچظووی ور

صىرک اظتمنل وارا ی هنا اسنسی برکل پمکونا بالاى

ى ین ارىش وارا ی هنا اسنسوی بظونبر ایصولن ممنمونک کیصوال

تملیل میگروو.
مادۀ شانزدهم :
اظواو سرمنین وىراظی بنسنس معینر هنا مظورج ممرراتیکن تىسط ىوارک من ین ترتیب میرىو سظرش میگروو.
مادۀ هفدهم :
تو یو ین تظمی

سورمنین وىراظوی اظسوتیتىک بنسونس پیروظونو ىوارک اىایوو انمون ى مىاامون ىوارک من یون ى مظووىرا روىراا

ىویرا صىرک میگیرو.
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مادۀ هجدهم :
اظستیتىک حك ظوارو ور ویگر تصوا هنا وى تی سرمنین گکارا ظمنیو.
مادۀ نزدهم :
اظستیتىک بمصو احینا مروو ى تورمی وارا وی اسنسوی مطونبك بظوىر هونا مروخ
ىوارک من ین مظوىر میگروو استوال

پون او طورؾ پمیتون وى توی پالظگوکارا ى

ىضع میظمنیو

مادۀ بیستم :
کخنیر استوالپنتیکن روک احینا مروو وارا ی اسنسی پیربیظی رو تىسط اظستیتىک ورهمن سنل بوراا تویون وارا وی رویوو ى
مور سنخت وارا ی اسنسی مىرىو مىرو استفنو لرار گراتن میتىاظو.
مادۀ بیست ویکم :
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استوالپنک ىضع رو صرؾ بممصو ترمی وارا ی هنا اسنسی خریوارا ى توین پرو رنک ى موىاو مربوىط بون بکونر بورو
میرىو.
مادۀ بیست و دوم :

اظستیتىک پال من ی سنمظن خىو را مطنبك ممرراتیکن او طرؾ ىوارک من ین مظوىر رو ترتیب میوهو.
مادۀ بیست و سوم :

اظستیتىک مکلؾ اسک مصنرای را پن ؼر

تى یو محصىمک ین اظرون خوومنک ارورات روو اسوک ربورا ى مفونو ظمنیوو مفونو

حنصلن اظستیتىک ظبنیو پمتر او و ایصو لیمک تمن رو بنرو.
مادۀ بیست و چارم :

مفنو ربعىار اظستیتىک بعو او اظرن ىرنیب من ینتی ى ىضع کخیر هن بحسنب ىارواک وى ک اظتمنل می ینبو.
مادۀ بیست و پنجم :
اظستیتىک سنمظن بممصو اظکرنؾ التصنوا ى ترىیك پنرپظن خىو او مرمىع مفونو خون
میوهو :
ــ کخیر تىسعىا تى یوا حو اپمر ا ی  ۱۱ایصو.
ــ کخیر ترىیمی پنرپظن اا او پنرگرا  ،اریرا ى منمىری حو اپمر ا ی  ۱۱ایصو.
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سونمظن کخونیر کیول را اختصون

مادۀ بیست و ششم :
پرظسیپ هنا ترىیمی منوا ى معظىا پنرپظن بن ترتیب آتی اسک :
ــ ااطنا مکنانک ظموا ى تحنیؾ رظسی ور ررین سنل بن بوتری ى وحمتکش تری پنرپظن .
ــ ااطنا مکنانک ظموا ى ترىیمی سنمظن پن او معنش سن منهن پنرپظن ترنىو ظکظو.
ــ ااطنا تحسی ظنمن  ،ظصب اىتىا رنیستن تری پنرپظن ى ظرر اعن یک هنا آظون ور اخبونر  ،راویوى  ،تلىیویوى ى اممونل
آ .
مادۀ بیست و هفتم :
خریوووارا مووىاو مووىرو ضوورىرک اظسووتیتىک مطوونبك بوون پووال اعن یووک بوونور ظووور وارووک ظووىر هوونا مظوووىر رووو کخوونیر مووىاو
صىرک میگیرو.
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اظستیتىک میتىاظو ور حنمک استمظن ی بن ترخی
او مور

مظنبع واخلی ى لرى

مادۀ بیست و هشتم :

رىراا اظستیتىک کخنیر اضنای مىاو مىرو ضورىرک خوىو را ا وی ررومن

بنظکی تأمی ظمنیو.

اظستیتىک میتىاظو تعمیراک تى یوا  ،تحىیلخنظن هن  ،تنسیسنک ىسنیر تعمیراک ى همچظن ترویوواک ى ىسونیط تراظسوپىرتی را
پن ور اختینر وارو ىمىلتن او آظون استفنو صىرک ظمیگیرو بن سنیر تصویون ى مىسسنک ى ارخن
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اظفراوا بکراین بوهو

فصل پنجم
امور حسابی – راپور دهی و بیالنس
مادۀ بیست و نهم :
امىر حسنبی اظستیتىک مطنبك پال حسنبی ظمىظىا ستظورو ى اىرمن هنا حسونبی پون او طورؾ ىوارک من یون بمىاامون اوارۀ
مرپوا احصن ین مظوىر میگروو اظرن می ینبو.
مادۀ سی ام :
راپىر اعن یک ى بیالظس ربعىار اظستیتىک بىوارک اىایو انمن  ،ىوارک من ین ى اوارۀ مرپوا احصن ین ى بنظو

معنملون وار

لرار کیل ارا ن میگروو :
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 – ۳راپىر اعن یک ى بیالظس ربع اىل سنل ا ی اىل اسو.

 -۷راپىر اعن یک ى بیالظس ربع وى سنل ا ی اىل امرب.
 -۱راپىر اعن یک بیالظس ربع سى سنل ا ی اىل و ى.

 – ۴راپىر اعن یک ى بیالظس ربع چونر رنمل راپىر اعن یک سنمظن میگروو.
مادۀ سی ویکم :

راپووىر اعن یووک ى بوویالظس سوونمظن بووىوارک اىایووو انموون  ،ىوارک من یوون ى اوار مرپوووا احصوون ین ،مسووتىایک پنبوول ى بنظ و
معنملن وار ور ررین سن من بعو او خت سنل من ی ارا ن میگروو.
مادۀ سی و دوم :

سنل من ی اظستیتىک او اىل حمل هر سنل ررىع ىخت آ اخیر حىک همن سنل اسک.
ماده سی و سوم :
هرگون راپووىر اعن یووک ى بوویالظس اظسووتیتىک بوووى ومیوول ممظووع ور مىاایووو معیظوون بمرارووع آ ارا وون ظگوروو ر وویس اظسووتیتىک ،
سرمحنسب ى آمررعبۀ پال بنسنس پیرظونو ر ویس تصووا هونا ىوارک من یون او طورؾ ىوارک اىایوو انمون لسومن یون بطوىر
پلی او مکنانک محرى میگروظو.
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مادۀ سی و چهارم :
اظستیتىک راپىر اررا یىا پال مىضىانک تحمیمنتی ى پوال اموىر سورىا ى پورىی سونوا را تون تونریپ پونظووه مون بعووا
برینسک پال ىوارک اىایو انمن ى امىر تطبیك پال اىایو را بنسنس اىرمن ظمبر  )۱بىوارک من ین ارا ن میوارو.

فصل ششم
اداره و تشکیل
مادۀ سی و پنجم :
ور سوونحن اعن یووک اظسووتیتىک بنرووو اوار میگوروو ،تموورر ر وویس

اظسووتیتىک تىسووط یکظفوور ر وویس رتبوون اىل پوون واراا تخصو

اظستیتىک بنسنس احکن لنظى صىرک میگیرو ،ر یس اظستیتىک ور سنحن تطبیك پال وى وک ى تعووواک بىوروىا ى همچظون
او رهگ وکر ىضووع امووىر اظسووتیتىک تىسووعۀ تى یووواک  ،پیفیووک محصووىمک تى یوووا  ،اسووتفنو ممموور او سوورمنین ااطوون رووو ى
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مراانک وسپلی بوبىو ررایط پنر ى وظوگی پنرپظن مس ىى ک وارو.
مادۀ سی و ششم :

ر یس اظستیتىک واراا ىونیؾ ى صالحیک هنا کیل میبنرو :
 – ۳سنومنظوهی امىر اعن یک اظستیتىک.

 -۷ظمنیظو گی او اظستیتىک ور اواراک ىمىسسنک  ،تصویون ى سنیر سنومنظون.
 -۱اوار وارا ی هنا اظستیتىک مطنبك بنحکن لنظى ى ممرراک.
 -۴امضنا لرارواو هن ى مىاامک ظنمن هن ین تفىی

ای صالحیک بن رخ

ویگر.

 -۵ااتتن حسنبنک بنظکی اظستیتىک.

 -۶اصوار احکن ى هواینک مو براا پنرپظن اظستیتىک ور حوىو صالحیک.
 -۲تمرر ى تبول پنرپظن اظستیتىک مطنبك بنحکن لنظى ى ممرراک.
 -۸اتخنک توابیر ور مىرو ترىیك ین تنویب پنرپظن اظستیتىک.
مادۀ سی وهفتم :
ر یس اظستیتىک واراا سن ظفر معنى ور بسک هنا رتبن وى میبنرو معنى اظرظیرا  ،معنى موظوسی ى معنى تحمیمنتی.
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مادۀ سی و هشتم :
معنى اىل اظستیتىک همومن بحیث سر اظرظیر اظستیتىک ایفونا ىویفون میکظوو ى مسو ىل رهظمونیی اظوی او حونو بکونر بسوت
تنو تری وستنىرو هنا ال ى تخظی

استفنو مىمر او ترونرب ملوی ى روونظی  ،تظووی رریون پونر تى یووا پورىی سونوا ى

سنختمنظی تعمیراک ى تنمی همنهظگی اعن یک پالظی ور اظستیتىک میبنرو.
مادۀ سی و نهم :
معوونى موظوسووی اظسووتیتىک یوون سوورموظوس اظسووتیتىک پوون رهظموونیی اظووی ى میتووىویکی را ور پوورىی سوونوا تموون پوورىی هوونا
موظوسی اظستیتىک بن اوو وارتن ى مس ىىل اروراا صوحیح ى التصونوا اموىر موظوسوی ى پوال سونوا ى رانیوک ظىرموون ى
لىااو پرىی سنوا میبنرو.
مادۀ چهلم :
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معوونى تحمیموونتی اظسووتیتىک مس و ىىل ارووراا امووىر تحمیموونتی ى تظوووی امووىر ظووىر هوون ى لىااووو طوور ى ویوووای پوورىی هوونا
سوونختمنظی ظووىر هوونا سوونختمنظی ى بووراىروا ى ویگ ور مووىاو ظىرموونتیفی بووراا پوورىی سوونوا ى سوونختمنظی  ،ترتیووب تظوووی
وستىرا عمل هن  ،رهظمىو ور بنر میتىو هنا طر ى ویوای پورىی سونوا  ،اروراا اموىر تحمیمونتی ى ترربوىا مربوىط بون
مطن عن مىاو رویو ،رور سنوا ى موظوسی امىر ظىرمنتیفی سنختمنظی اظنصر سنختمنظی بنور ظور واروک وىرظمونا پیروراک
ال ى تخظی

بومکنرا مىسسنک المی ى تخظیکی مربىط میبنرو.

مادۀ چهل و یکم :

ممررا ى تبویلی معنى ین معونىظی ر ویس  ،سرمحنسوب ى سونیر پونر پظون اظسوتیتىک پون او صوالحیک ر ویس ظبنروو بنسونس
پیرظونو ر یس اظستیتىک مطنبك بنحکن لنظى ى مظوىرا ممنمنک کیصال صىرک میگیرو.
ماده چهل و دوم :

معنىظی ر یس  ،سرمحنسب ى ویگر پنرپظن اظستیتىک ور ممنبل ر یس اظستیتىک ور ارراآک بخش هونا مربوىط مسو ىى یک
وارظو.
مادۀ چهل و سوم :
بمظوىر تمىین ى ومىپراتی

ظمىو امىر اوارا  ،رکب بیرتر پنرپظن اظستیتىک ور روک پیرتبرو اموىر اظسوتیتىک روىراا

اظستیتىک وایر میگروو.
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مادۀ چهل و چارم :
ر یس اظسوتیتىک  ،ر ویس روىراا اظسوتیتىک میبنروو ،ور روىراا اظسوتیتىک آمورا ممتونو ویپونر تمظوک هون ى روعبنک اوارا ،
ظمنیظو گن سنومن هنا ارتمنای اظستیتىک ى ظمنیظو ىوارک من ین رنمل میگروظو.
ترپیب ى تعواو ااضنا رىراا اظستیتىک بن پیرظونو ر یس اظستیتىک تىسط ىوارک اىایو انمن مظوىر میگروو.
مادۀ چهل و پنجم :
رىراا اظستیتىک مىضىانک کیل را مىرو بحث ى مطن عن لرار واو تصمی اتخنک میکظو :
 – ۳مطن عن ى بررسی مسىو هنا پال هنا وىر ظمن ىرنرا اظستیتىک.
 -۷مطن عن ى بررسی راپىر اعن یک امىر تى یوا ى التصنوا اظستیتىک.
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 -۱مطن عوون مىضووىانک مربووىط بوون بوونم بوورو مفیووویک تى یووو ى پیفیووک محصووىمک تى یوووا ى اسووتفنو ممموور او ورایووک هوونا
تى یوا مظنبع منوا لىاا بررا ى من ی.

 -۴مطن عن مىضىانک مربىط بر رىابط التصنوا اظستیتىک ى تأمی ارراا لرارواو هنا مظعمو .
 -۵مطن عن طر لی محصىمک تى یوا اظستیتىک ى مىضنانک مربىط بن تؽیر آ .
 -۶مطن عن ترکیل ى استفنو او کخنیر اظستیتىک.

 -۲مطن عن پیرظونواک ور موىرو خریووارا موىاو خون  .موىاو ظوی سونختن ترویوواک پورو رونک اون تى بونمتر او  )۵۱۱هووار
ااؽنظی طىر پرچى ى امو او واخل ىخنرج پرىر مطنبك بن پال من ی.

 – ۸مطن عن سنیر مىضىانک پن بن ظحى ى خصىصینک پن راظستیتىک ارتبنط میگیرو.
مادۀ چهل و ششم :
رلسن رىراا اظستیتىک بن مىرىویک حوالل وى ملث ااضنت وایر رو میتىاظو.
مادۀ چهل و هفتم :

تصنىیب رىراا اظستیتىک بنپمریک آرات ااضنا حنضر مرلس اتخنک ى بنسنس هوایک ر ویس اظسوتیتىک موىرو ارورات لورار
واو میرىو  ،ور صىرک برىو اختالؾ ظور بی ااضنا رىرا ى ر یس اظستیتىک ور مسنیل مىرو بحث ااضنا رىرا حك
وارظو پن بمظوىر حل اختالؾ ظور بىوارک اىایو انمن مرارعن ظمنیظو.
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مادۀ چهل و هشتم :
ىویر اىایو انمن میتىاظو ایصلن رىراا اظستیتىک را ؽى ظمنیو.

فصل هفتم
تجدید سازمان  ،انحالل و تصفیه
مادۀ چهل و نهم :
ترویووو سوونومن ى اظحووالل اظسووتیتىک بنسوونس پیرووظونو ىوارک اىایووو انموون مىااموون ىوارک من یوون ى مظوووىرا رووىراا ىویوورا
رموىرا ومىپراتی

ااؽنظستن صىرک گراتن ى بن ظرر میرسو.

مادۀ پنجاهم :
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ترویو سنومن اظستیتىک ور امر یکی او اىامل کیل صىرک میگیرو :
 - ۳اوؼن اظستیتىک بن مىسسن ویگر.
 -۷ا حنق اظستیتىک بن مىسسن ویگر.
 -۱اظمسن اظستیتىک.
 -۴تروین اظستیتىک.
مادۀ پنجاه ویکم :

اظستیتىک بن امر یکی او اىامل کیل مظحل میرىو :

 – ۳او امکن پیربرو ىونیؾ محى ن ى اهواؾ مظورج ای اسنسظنمن.
 -۷ور صىرتیکن حکىمک بن اظحالل آ تصمی گراتن بنرو.
مادۀ پنجاه و دوم :

تصفین اظستیتىک تىسط هی تی پن اوطرؾ ىوارک اىایو انمن تعیی میگروو صىرک میگیرو.
مادۀ پنجاه و سوم :
مىاو تکمیل امىر تصفین او  )۴من ترنىو پرو ظمیتىاظو ور صىرتیکن تصفین ومن بیرتر را ایرنب پظو ای مىاو بمىاامن
ىوارک من ین او طرؾ ىوارک اىایو انمن تمویو رو میتىاظو.
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مادۀ پنجاه و چارم :
هی ک چگىظگی تصفین اظستیتىک را بن ظرر سپرو ى مىضىع را پتبن بمىسسنک ى ارخن

طرؾ االلن ابالغ میظمنیو.

مادۀ پنجاه و پنجم :
اوانا وا ظی اظستیتىک او تنریپ ظرر تن سن من ریظو رو میتىاظو.
مادۀ پنجاه و ششم :
ویى اظستیتىک مظحل رو او وارا ی اظستیتىک طبك لونظى پرواختون روو ى وارا وی مونواو بحسونب ىارواک وى وک اظتمونل موی
ینبو.

فصل هشتم

مادۀ پنجاه و هفتم :

AC
KU

احکام نهائی

موونمىری ى اریوورا اظسووتیتىک ىارووو پلیوون حمووىق ى توونبع رمیووع مکلفیووک هوونا لوونظى موونمىری ى اریوورا وى ووک ى پوونرگرا
اظستیتىک ىارو پلین حمىق ى تنبع رمیع مکلفیک هنا لنظى پنر ى پنرگر میبنرو.
مادۀ پنجاه و هشتم :

تظووی اموىر واخلوی اظسوتیتىک بنسونس وىایح پون او طورؾ اظسوتیتىک پیروظونو ى او رنظوب ىویور اىایوو انمون مظووىر میگوروو
صىرک میگیرو.
مادۀ پنجاه و نهم :
اظستیتىک واراا مور مرخ

میبنرو.

مادۀ شصتم :
ای اسنسظنمن بعو او ظرر ور رریو رسمی ظناک اسک.

13

