د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﯽ ﺟرﯾده

ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر (۱۹) :ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳۹۶ھ  .ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۲۸۸) :

ﻓرﻣﺎن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗوﺷﯾﺢ ﻗرارداد ﺳﺎرک ﺑرای ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی ﺑرق
ﺷﻣﺎره(۱۷۹) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ :
ﻣﺎده اول:
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟزء  ۱۶ﻣﺎده ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) (۲۳۲ﻣؤرخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۹۵
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) (۲۳۳ﻣؤرخ  ۱۸/ ۸/۱۳۹۵ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﭘﯾراﻣون ﻗرارداد ﺳﺎرک ﺑرای
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ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی ﺑرق را ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۲۰ﻣﺎده ﺗﺻدﯾق ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯽ دارم.
ﻣﺎده دوم:

اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺗن ﻗرارداد ﻣﺗذﮐره در ﺟرﯾده رﺳﻣﯽ ﻧﺷر
ﮔردد.

ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾق ﻗرارداد ﺳﺎرک ﺑرای ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی )ﺑرق(
ﺷﻣﺎره(۲۳۲) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۵ /۷ /۲۴ :
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎده ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ
 ۲۴/ ۷/۱۳۹۵ﺧوﯾش ﻗرارداد ﺳﺎرک ﺑرای ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی )ﺑرق( راﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس
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ﺗﺻدﯾق ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﻣﺻوﺑﮫ در ﻣورد ﻗرارداد ﺳﺎرک ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی )ﺑرق(
ﺷﻣﺎره(۲۳۳) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۵ /۸ /۱۸ :
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎده ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۹۵
ﻗرارداد س ارک ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی )ﺑرق( را ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت آراء ﺗﺻدﯾق ﻧﻣود.
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ﻓﺿل ھﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر

رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﻗرارداد ﺳﺎرک ﺑرای ھﻣﮑﺎری در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی )ﺑرق( ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎرک ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺟﻧوب اﺳﯾﺎ ﺷﺎﻣل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش ،ﺑوﺗﺎن ،ھﻧد ،ﻣﺎﻟدﯾو ،ﻧﯾﭘﺎل ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺗﺄﺋﯾد اھﻣﯾت ﺑرق ﺑرای ﺗﻘوﯾت رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ درک اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺑﺎدﻻت ﻓراﻣرزی ﺑرق و ﺗﺟﺎرت ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎرک ﻣﻧﺗﺞ
ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫ اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت ﻧوری ﺑرﻗﯽ و ﺗﺟﺎرت ﺑرق ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻧوع در اوج ﺗﻘﺎﺿﺎ
و ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎﺑﺎور ﺑﮫ ﺿرورت اﻓزاﯾش ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت ھﺎی ﺟدﯾد در ﺳﺎﺣﺔ
ﺳﮑﺗور ﺑرق .ﺑﺎ ﯾﺎد آوری ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺎﻧزدھم ﺳﺎرک ﮐﮫ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﺷﮭر ﺗﯾﻣﻔو ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ھﻣﮑﺎری در ﺑﺧش
اﻧرژی ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل روﻧد ﺗﺟﺎرت اﻧرژی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣؤﺛر اﻧرژی ﺳﻧﺗﯽ و ﻗﺎﺑل ﺗﺟدﯾد ﺑﮫ ﺷﻣول ﺑرق آﺑﯽ ،ﺑرﮔزار ﮔردﯾد.
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻧﯾﺎز ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﺗﺟﺎرت ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮭره ﺑرداری اﻧرژی ،ﺣﻔﺎظت از اﻧرژی و ﺗﻘوﯾت ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری و
ﻣﻌﯾﺎری ﺳﺎزی و ﺳﺎﯾل و ﺗﺑﺎدل داﻧش و ﺗﺧﺻص .ﺑﺎ ﯾﺎد آوری ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی ﺟﻠﺳﮫ ھﻔدھم ﺳﺎرک در ﺷﮭر ادو ،ﻣﺎﻟدﯾف،
 ۲۰۱۱ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﭼﺎرﭼوب ﻗرارداد ﻣﯾﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑرای ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻧرژی ﻣﻧﺟر ﺷد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﺣﯾﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و
ھﻣﮑﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ،و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗﺎﻧون ،ﻣﻘررات و ﺗﻌﮭدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ،ﮐﮫ در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﺟراء ﺑﺎﺷد،

ﺗﻌرﯾﻔﺎت
ﻣﺎده اول:
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ﻗرار ذﯾل ﺗواﻓق ﮐردﻧد:

ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده :ھرﻧوع ﺷرﮐت ،ﻧﮭﺎد ﻋﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣوﻟد ﺑرق ،ﺷرﮐت ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﺑرق،
ﺷرﮐت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ،ﺷرﮐت ﺗوزﯾﻊ ،و ﯾﺎ ھر ﻧوع ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﯾﮑﯽ از ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد
و اﺟﺎزه ﺧرﯾد ﯾﺎ ﻓروش ﺑرق را در ﻗﻠﻣرو ھﻣﺎن ﮐﺷور و ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اھداف
ﻣﺎده دوم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺗﺟﺎرت ﺑرق ﻓراﻣرزی را ﺑﮫ ﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗواﻧﯾن ،و ﻣﻘررات ﮐﺷور ھﺎی ﺷﺎن ﺗﺳﮭﯾل
ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد.
ﺣﯾطﮫ
ﻣﺎده ﺳوم:
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺷرﮐت ھﺎی ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده زﻣﯾﻧﮫ ﻣذاﮐرات در ﻣورد ﺷراﯾط ،ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺟﮭت ﭘرداﺧت و ﻣدت زﻣﺎن ﺗﺟﺎرت ﺑرق را ﻓراھم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻣﺣﺻوﻻت ﮔﻣرﮐﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو در راﺳﺗﺎی ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺎﻟﯾﺎت ،ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﮔﻣرﮐﯽ ﺑر واردات و ﺻﺎدرات ،ﺗﺟﺎرت ﻓراﻣرزی و اﻧﺗﻘﺎل
ﺑرق ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت ھﺎی ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﺟدﯾد و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎده ﭘﻧﺟم :ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ در ﻣورد ﺳﮑﺗور ﺑرق را در ﭼﺎرﭼوب ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗواﻓق ﺷده ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺗروﯾﺞ رﻗﺎﺑت
ﻣﺎده ﺷﺷم:

ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو روﻧد ﮔﺷﺎﯾش ﺳﮑﺗورھﺎی ﺑرق را ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اوﻟوﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ھدف ﺗروﯾﺞ رﻗﺎﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺗﺷوﯾق

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺳرﺣدی
ﻣﺎده ھﻔﺗم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﺗﺻﺎل ﺳرﺣدی ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ
در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ از طرﯾق ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزی اطﻼﻋﺎت ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺳﺎﺧﺗن ،اﺟراء وﻧﮕﮭداﺷت
ﻣﺎده ھﺷﺗم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﺟﮭت اﻋﻣﺎر ،در ﺗﺻرف داﺷﺗن ،ﺑﮑﺎر اﻧداﺧﺗن و ﺗﺄﻣﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺳرﺣدی در ﺳرﺣدات ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ اﺗﺻﺎل در ﻣﺣﻼﺗﯽ ﮐﮫ دو طرف روی آن ﺗواﻓق ﮐرده اﻧد ﻓراھم
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﺎده ﻧﮭم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﺟﮭت ﻋﻘد ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﺑرای
ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧدﻣﺎت اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﺑﮫ ھدف ﺗﺟﺎرت ﺑرق ﻣﯾﺎن ﺳرﺣدات ﻣﻠﯽ ﺧوﯾش ﻓراھم ﺳﺎزﻧد .ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺷﺑﮑﮫ
ﺑرق.
ﻣﺎده دھم:
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺷﺗرک ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت از ﺷﺑﮑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده ﺛﺎﻧوی را ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺳرﺣدی ﻏرض
ﺗﺄﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر واﻣﻧﯾت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑرق ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺣل و ﻓﺻل
ﻣﺎده ﯾﺎزدھم:
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ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺷﺗرک طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظت و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺻؤن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑرق ﭘﯾﮭم ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی زﻣﺎن ﺑﻧدی ،اﻧﺗﻘﺎل ،ﺣﺳﺎﺑداری اﻧرژی و
روش ھﺎی ﺣل و ﻓﺻل را ﺑرای ﺗﺟﺎرت ﻣﯾﺎن ﺳرﺣدات ﻣﻠﯽ ﺧوﯾش ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.
دﺳﺗرﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﺎده دوازدھم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو زﻣﯾﻧﮫ را ﺑﮫ ھدف ﺗﺟﺎرت ﺑرق ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑرق ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذه ،ﻣﻘررات و
ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ دوﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺗﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده
ﻣﺎده ﺳﯾزدھم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺳﮭوﻟت ھﺎ را ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﻏرض ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺳرﺣدات ﻣﻠﯽ
ﺧوﯾش ﻓراھم ﺳﺎزﻧد.
ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن اطﻼﻋﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺷﺗرک در ﺳﮑﺗور ﺑرق
ﻣﺎده ﭼﮭﺎردھم:

ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اطﻼﻋﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺷﺗرک را ﺑﺷﻣول ﺗﺑﺎدل ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و اﺷﺧﺎص ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد ﺑرق ،اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق،
ﺗوزﯾﻊ ،ﻣؤﺛرﯾت ﺑرق ،ﮐﺎھش اﻧﺗﻘﺎل و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗوزﯾﻌﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ و ادﻏﺎم ﺷﺑﮑﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ﺗﺟدﯾد ﭘذﯾر ،ﻓراھم ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد .ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻧظﺎرﺗﯽ

ﻣﺎده ﭘﺎﻧزدھم:
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﻣﻧظور ﺣل ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑرق ،ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی اﺟراﯾﯽ را
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﻣﺎده ﺷﺎﻧزدھم:
ھر ﻧوع ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻔﺳﯾر و ﯾﺎ اﺟرای اﯾن ﻗرارداد ﺑﮫ وﺟود آﯾد ،ﺑﮫ ﺻورت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺣل
ﻣﯽ ﮔردد ،ھر ﮔﺎه ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺣل ﻧﮕردد ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷورای ﺣﮑﻣﯾت ﺳﺎرک راﺟﻊ ﻣﯽ ﮔردد.
اﻧﺻراف
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ﻣﺎده ھﻔدھم:

ھر ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﯾﺗواﻧد در ھر زﻣﺎن ﺑﻌد از اﻧﻔﺎذ اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺻراف ﻧﻣﺎﯾد .اﻧﺻراف ﻣذﻛور ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت
ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺗوﺳط داراﻻﻧﺷﺎی ﺳﺎرک ﮐﮫ اﻣﺎﻧﺗدار اﯾن ﻣواﻓﻘت اﺳت ،ﻣرﻋﻲ اﻻﺟراء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺣﻘوق و وﺟﺎﯾب ﮐﺷور ﻋﺿو ﮐﮫ از اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺻراف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﻋﺗﺑﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺻراف ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮔردد،
ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم در زﻣﺎن ﻓﺳﺦ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﯾده ﺑﺎﺷد.
اﻧﻔﺎذ
ﻣﺎده ھﺟدھم:

اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم رﺳﻣﯾﺎت ﺑﺷﻣول ﺗﺻوﯾب آن ﺗوﺳط ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو و ﻧﺷر اطﻼﻋﯾﮫ ﺗوﺳط ﺳرﻣﻧﺷﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎرک ﻧﺎﻓذ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗﻌدﯾﻼت
ﻣﺎده ﻧزدھم:
ھر ﻧوع ﺗﻌدﯾل در اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﺳﮑرﺗرﯾت ﺳﺎرک ارﺟﺎع ﮔردﯾده و در ﺟﻠﺳﮫ وزرای اﻧرژی
ﺳﺎرک ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻧوع ﺗﻌدﯾﻼت از زﻣﺎن ﺗﻘدﯾم ﺳﻧد ﭘذﯾرش ﺗوﺳط ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎرک ﻗﺎﺑل اﺟراء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣدﯾد

ﻣﺎده ﺑﯾﺳﺗم:
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣرور اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر درﺧواﺳت ﯾﺎ اﻟﻰ ﺧﺗم ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻔﺎذ آن ﺑﺎھم ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﯽ در ﻣورد ﻋدم ﺿرورت ﺑﮫ ﻣرور اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ ﻣطﻠﻊ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای
ﮔواھﯽ ﻣراﺗب ﻓوق ،اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ﮔﺎن زﯾر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از دوﻟت ھﺎی ﺷﺎن ،اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ را در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣواﻓﻘت
ﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری در ﺑﺧش اﻧرژی اﻣﺿﺎء ﻧﻣوده اﻧد.
ﺗﮑﻣﯾل ﺷده  ...........در  ........درده ﺳﻧد اﺻﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ .وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺷور ﺷﺎھﯽ ﺑوﺗﺎن
وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣﺎﻟدﯾف وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم
ﺑﻧﮕﻼدﯾش وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری ھﻧد وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﯾﭘﺎل وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
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ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ

