د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسوي جریده

هنشٌر هجوع پارلوانی سازهاى ىوکاری ىای التصادی ()PAECO

تاریخ نشر )۱( :عمرب سال  ۱۹۳۱ىـ ،ش
نوثر هسلسل ()۱۹۳۱

فرهاى رئیس جويٌری اسالهی افغانستاى در هٌرد تٌشیح هنشٌر هجوع پارلوانی سازهاى ىوکاری ىای

التصادی ()PAECO
شواره)۳( :
تاریخ۱۹۳۱/۱/۳۱ :
هاده اًل:
ثَ تأقی اؾ زکن خؿء  ۶۱هبظٍ ( )۱۶لبًْى اقبقی افغبًكتبى ،هٌهْؼ هدوغ پبؼلوبًی قبؾهبى ُوکبؼی ُبی التصبظی
( )PAECOثَ اقبـ هصْثَ نوبؼٍ ( )۷۹۲هإؼش ّ ۶۸۹۱/۶۱/۷۸لكی خؽگَ ّ هصْثَ نوبؼٍ ( )۸۱۱هإؼش
 ۶۸۹۲/۶/۲ههؽاًْ خؽگَ نْؼای هلی ثَ ظاضل ( )۶همعهَ ّ ( )۶۶هبظٍ تصعیك گؽظیعٍ اقت ،تْنیر هی ظاؼم.
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هاده دًم:

ایي فؽهبى اؾ تبؼیص تْنیر ًبفػُ ،وؽاٍ ثب هصْثبت هدلكیي نْؼای هلی ّ هتي هٌهْؼ هتػکؽٍ ،ظؼ خؽیعٍ ؼقوی ًهؽ گؽظظ.

هحود اشرف غنی
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رئیس جويٌری اسالهی افغانستاى

دًلت جويٌری اسالهی افغانستاى
شٌرای هلی
ًلسي جرگو
تصدیك هنشٌر هجوع پارلوانی سازهاى ىوکاری ىای التصادی ()PAECO
شواره)۳۳۱( :
تاریخ۱۹۳۱/۱۱/۳۹ :
ّلكی خؽگَ ثَ تأقی اؾ زکن هبظٍ ًْظم لبًْى اقبقی خوِْؼی اقالهی افغبًكتبى ،ظؼ خلكَ ػوْهی ؼّؾ نٌجَ هإؼش
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 ۶۸۹۱/۶۱/۷۸ضْیم هٌهْؼ هدوغ پبؼلوبًی قبؾهبى ُوکبؼی ُبی التصبظی ( )PAECOؼا ثَ ظاضل یک همعهَ ّ ()۶۶
هبظٍ ثَ اکثؽیت لبطغ آؼای اػضبی زبضؽ ظؼ هدلف تصعیك ًوْظ.

عثدالرًًف اتراىیوي

AC

رئیس ًلسی جرگو

دًلت جويٌری اسالهی افغانستاى
شٌرای هلی
هشرانٌ جرگو
هصٌتو در هٌرد هنشٌر هجوع پارلوانی سازهاى ىوکاری ىای التصادی ()PAECO
شواره)۹۱۱( :
تاریخ۱۹۳۱/۱/۱ :
ثَ تأقی اؾ زکن هبظٍ ًْظم لبًْى اقبقی افغبًكتبى ههؽاًْ خؽگَ ظؼ خلكَ ػوْهی ؼّؾ قَ نٌجَ هإؼش  ۶۸۹۲/۶/۲هٌهْؼ
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هدوغ پبؼلوبًی قبؾهبى ُوکبؼی ُبی التصبظی ( )PAECOؼا ظؼ یک همعهَ ّ یبؾظٍ هبظٍ ثَ اکثؽیت اؼاء تصعیك ًوْظ.

فضل ىادي هسلویار

رئیس هشرانٌ جرگو
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هنشٌر هجوع پارلوانی سازهاى ىوکاری ىای التصادی ()PAECO
اؾ آًدبییکَ ؼّئكب ّ اػضبی پبؼلوبى کهْؼ ُبی ػضْ قبؾهبى ُوکبؼی ُبی التصبظی (ایکْ) ،ثب آگبُی اؾ هٌبفغ ههتؽک
اختوبػی ،التصبظی ّ قیبقی آؼهبى ُب ّ ؼّاثظ تبؼیطی ّ ظّقتبًَ کَ هؽظهبى نبى ؼا ثَ ُن پیًْع هی ظٌُع.
ثب آؼؾّی تهکیل قبؾهبًی ثَ هٌظْؼ تمْیت ّ تؽّیح ؼّاثظ ظّقتبًَ ،تفبُنُ ،وکبؼی ّ العاهبت ههتؽک ظؼ خِت تمْیت
اؼؾنِب ،هٌبفغ ّ فؽصت ُبی ههتؽک آًبى.
ثب ظؼک ایٌکَ کهْؼ ُبی ػضْ ایکْ ،چِبؼچْثی ؼا ایدبظ ًوْظٍ اًع تب پبؼلوبى ُب ثَ هٌظْؼ ؼقیعى ثَ آؼهبى ُبی هؼبُعٍ
اؾهیؽ (اقبقٌبهَ ایکْ) ثب ُن ُوکبؼی ًوبیٌع.
ثب تأئیع پػیؽل ؼّزیَ اُعاف ّ اصْل هٌهْؼ ایکْ ّ ثب پهتجبًی اؾ ػولکؽظ ایکْ ّ تمْیت ظاًم ظؼ هْؼظ اصْل ّ فؼبلیت
ُبی قبؾهبى آى .ثب آگبُی اؾ اُویت ظیپلْهبقی پبؼلوبًی ظؼ خِت تمْیت ظهْکؽاقی ،صلر ّ تْقؼَ ظؼ هٌطمَ هب.
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ثب یبظ آّؼی اؾ تصبهین ًهكت ُبی پی ظؼ پي قؽاى ایکْ ثؽای ُوکبؼی ُبی هؽظم ثب هؽظم ظؼ خِت ًِبیی قبؾی ضطْط
ؼٌُوْظی ثؽای تْقؼَ نٌبضت پبؼلوبى کهْؼ ُبی ػضْ ایکْ.

ثب اػتمبظ ثَ ایٌکَ چٌیي نٌبضتی هٌدؽ ثَ قِوگیؽی ثیهتؽ هؽظهبى کهْؼ ُبی ػضْ ایکْ هی گؽظظ .ثعیي ّقیلَ ثَ اتفبق
آؼاء ،ثؽای ایدبظ هدوؼی تست ػٌْاى هدوغ پبؼلوبًی کهْؼ ُبی قبؾهبى ُوکبؼی ُبی التصبظی ( )PAECOکَ هٌجؼع ثٌبم
(هدوغ) یبظ هی گؽظظ ،ثب اُعاف ّ تعاثیؽ ًِبظی ؾیؽ تْافك ًوْظین.

هاده اًل:
اُعاف هدوغ لؽاؼ غیل اًع:
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اىداف

الف -تمْیت اؼتجبطبت هؽظم ثب هؽظم ثب چهن اًعاؾ ؼقیعى ثَ تفبُن هتمبثل ،اػتوبظ ّ ظّقتی هیبى هؽظهبى کهْؼ ُبی ػضْ
ایکْ.

ة -تمْیت اؼتجبطُ ،وآٌُگی ّ تجبظل تدبؼة هیبى پبؼلوبى ُب ّ اػضبی پبؼلوبى ُبی کهْؼ ُبی ػضْ ایکْ.
ج -ایدبظ اًدوٌی خِت تجبظل ایعٍ ُب ّ هؼلْهبت ؼّی نیٍْ ُب ّ طؽؾ الؼول ُبی پبؼلوبًی ّ طؽذ پیهٌِبظات.
ظ -زوبیت اؾ ػولکؽظ ایکْ ّ تمْیت ظاًم ظؼ هْؼظ اصْل ّ فؼبلیت ُبی آى هیبى اػضبی پبؼلوبى ُبی کهْؼ ُبی ػضْ
ایکْ.
ُـُ -وکبؼی ظؼ هدبهغ ثیي الوللی ظؼ هكبیل هؽثْط ثَ اؼؾل ُب ،هٌبفغ ّ فؽصت ههتؽک.

ّ -افؿایم تؼبهل پبؼلوبًی ثْقیلَ تمْیت گؽّپ ُبی ظّقتی پبؼلوبًی ظؼ پبؼلوبى ُبی هدوغ ّ اػضبء.
ؾ -تؽّیح تجبظل ظیعاؼ ُبی کویتَ ُبی پبؼلوبًی ّ همبهبت ثیي پبؼلوبى ُبی کهْؼ ُبی ػضْ.
ترکیة
هاده دًم:
الف -توبم پبؼلوبى ُبی ایکْ هكتسك نوْلیت ظؼ هدوغ پبؼلوبًی کهْؼ ُبی ایکْ هی ثبنٌع.
ة -هدوغ ،هؽکت اؾ ؼؤقبی ّ اػضبی پبؼلوبى ُب ،ثَ ًوبیٌعگی اؾ پبؼلوبى ُبی هلی کهْؼ ُبی ػضْ ایکْ هی ثبنع.
جً -وبیٌعگی هدوغ ظؼ ُؽ پبؼلوبى ایدبظ ضْاُع نع .ؼئیف پبؼلوبى ؼئیف نبضَ هدوغ هی ثبنع ّ هٌهی یب ُؽ همبم ظیگؽ کَ
تْقظ ؼئیف تؼییي هی نْظ ،هٌهی ًوبیٌعگی هػکْؼ ضْاُع ثْظ.
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ظ -زبلت ػضْیت ًبظؽ ثَ ُؽ پبؼلوبى یب قبؾهبى ظیگؽ ثب تصْیت کٌفؽاًف ػوْهی ،اػطبء هی گؽظظ.
ُـ -هِوبًبى ّیژٍ هی تْاًٌع ثَ ظػْت ؼئیف هدوغ ّ اخوبع پبؼلوبى ُبی ػضْ ثَ خلكَ انتؽاک ّؼؾًع.
ُّ -ؽ ًوبیٌعگی ثَ اُعاف هدوغ پبثٌع ّ ّفبظاؼ هی هبًٌع.

ؾُ -ؽ نبضَ هی تْاًع همؽؼات ضْظل ؼا کَ ظؼ هطبثمت ثب همؽؼات هدوغ ثبنع ،ظانتَ ثبنع.

هاده سٌم:
هدوغ هؽکت اقت اؾ:
الف -کٌفؽاًف ػوْهی.
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هجوع

ة -نْؼای اخؽایی.
ج -قکؽتؽیت.
کنفرانس عوٌهی:
هاده چيارم:
الف -کٌفؽاًف ػوْهی توبهی هْضْػبت هؽتجظ ثَ اُعاف هدوغ ؼا کَ تْقظ نْؼای اخؽایی ثَ آى پیم کم هی نْظ ؼا
هْؼظ ثسث لؽاؼ ظاظٍ ّ تبئیع هی ًوبیع.

ةُ -ؽ ُیئتی کَ ثَ کٌفؽاًف ػوْهی انتؽاک هی کٌع ثبیع هؽکت اؾ ،الی پٌح ػضْ پبؼلوبى ثَ ههْل ؼئیف ّ هٌهی
ًوبیٌعگی هدوغ هی ثبنع ثَ نؽط نوْل زع الل ،یک ؾى اؾ اػضبی پبؼلوبى.
ج -کٌفؽاًف ُؽ قبل یک ثبؼ ظؼ یکی اؾ کهْؼ ُبی ػضْ ثؽگؿاؼ ضْاُع نع کَ تؽخیسب ً ثَ صْؼت ظّؼٍ ای ثؽ اقبـ
زؽّف الفجب تٌظین هی نْظ.
ظُ -یئت ؾًبى انتؽاک کٌٌعٍ ظؼ ایي کٌفؽاًف ،هاللبت خعاگبًَ ای ظؼ زبنیَ کٌفؽاًف ػوْهی ثؽگؿاؼ هی کٌٌع ّ هكبیل
هؽثْط ثَ ؾًبى ؼا ظؼ آى خِت غْؼ ّ ثؽؼقی تْقظ کٌفؽاًف هػکْؼ هطؽذ هی ًوبیع.
ُـ -ؼئیف پبؼلوبى کهْؼ هیؿثبى ،ؼئیف کٌفؽاًف ػوْهی ّ هٌهی پبؼلوبى کهْؼ هیؿثبى ،هٌهی کٌفؽاًف ػوْهی هی ثبنع.
ّ -ؼئیف پبؼلوبى کهْؼ هیؿثبى ثؼعی ،هؼبّى ؼئیف کٌفؽاًف ػوْهی هی ثبنع.
ؾ -ظّؼٍ ؼیبقت ،هؼبًّیت ّ قکؽتؽیت کٌفؽاًف ػوْهی ،اؾ افتتبذ یک کٌفؽاًف تب افتتبذ کٌفؽاًف ظیگؽ هسفْظ ضْاُع
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ثْظ.

ذ -کٌفؽاًف ػوْهی کویتَ ُبیی ؼا ثَ هٌظْؼ ثؽؼقی هْضْػبت هِن ایدبظ هی ًوبیع.
شٌرای اجرایی
هاده پنجن:
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الف -یک نْؼای اخؽایی ثؽای هدوغ ػوْهی هؽکت اؾ ؼّئكب/همبهبت ؼُجؽی پبؼلوبى ُبی کهْؼ ُبی ػضْ ایکْ ایدبظ
ضْاُع نع .نْؼای اخؽایی لجل اؾ کٌفؽاًف ػوْهی ثؽگؿاؼ هی نْظ.

ة -ؼئیف پبؼلوبى کهْؼ هیؿثبى ،ؼئیف نْؼا هی ثبنع ّ ؼیبقت ؼا اؾ افتتبذ یک نْؼا تب افتتبذ نْؼای ظیگؽ ثَ ػِعٍ
ضْاُع ظانت.
نْؼای اخؽایی ظؼ هْاؼظ ؾیؽ تصوین اتطبغ هی ًوبیع:
 -۶ثؽًبهَ ّ ثْظخَ هدوغ.
 -۷آخٌعای ثسث نْؼای اخؽایی ،کٌفؽاًف ػوْهی ّ یب کٌفؽاًف ُب ّ هاللبت ُبی ظیگؽ.
 -۸توبهی هْضْػبت هؽتجظ ثَ قبؾهبى ُبی ّ ػولکؽظ نْؼای اخؽایی ،کٌفؽاًف ػوْهی ّ قبیؽ کٌفؽاًف ُب ّ هاللبت
ُبی ظیگؽ.
 -۶چبؼچْة همؽؼات ّ لْاػع هدوغ؛ تؼییي تبؼیص ّ هسل کٌفؽاًف ُب ّ هاللبت ُب ؼا ههطص هی قبؾظ.

داراالنشاء
هاده ششن:
الف -قکؽتؽیت هدوغ تست ؼیبقت هٌهی هدوغ ایدبظ ضْاُع نع کَ هكإّل اهْؼ قکؽتؽیت هی ثبنع.
ة -قکؽتؽیت ظایوی هدوغ ظؼ اقالم آثبظ ،خوِْؼی اقالهی پبکكتبى ضْاُع ثْظ .قکؽتؽیت ثب کهْؼ هیؿثبى کٌفؽاًف
ػوْهی ثؼعی ُوکبؼی ضْاُع ًوْظ.
ج -هٌهی قکؽتؽیت هدوغ ثَ صْؼت ظّؼٍ ای اًتطبة هی نْظً .سٍْ اًتطبة هٌهی قکؽتؽیت هدوغ ،ظؼ اّلیي خلكَ
نْؼای اخؽایی تؼییي ضْاُع نع .تب آى ؾهبى ،هٌهی اقبهجلَ هلی پبکكتبى ،هٌهی قکؽتؽیت هدوغ هی ثبنع.
ظ -هٌهی اهْؼ ؾیؽ ؼا اًدبم هی ظُع:
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 -۶آهبظٍ قبؾی هكْظٍ پالى ،ثؽًبهَ ّ ثْظخَ هدوغ.

 -۷آهبظٍ قبؾی ّ تْؾیغ اقٌبظ خلكبت نْؼای اخؽایی ،کٌفؽاًف ػوْهی ّ قبیؽ کٌفؽاًف ُب ّ خلكبت ثَ توبم ًوبیٌعگی ُب.
 -۸اًتهبؼ ظّؼٍ یی ثْلتي ضجؽی هدوغ ّ ُوچٌبى ًهؽیبت هؽتجظ ثَ هْضْػبت هْؼظ ػاللَ هدوغ.
صندًق عوٌهی
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هاده ىفتن:

الف -یک صٌعّق ػوْهی ثؽای قکؽتؽیت هدوغ ثب قِن گیؽی ظّاطلجبًَ کهْؼ ُبی ػضْ ّ قبیؽ ًِبظ ُب ّ قبؾهبى ُب ثَ
ًسْی کَ نْؼای اخؽایی تصوین هی گیؽظ ،ایدبظ هی نْظ.

ة -هصبؼف هیؿثبًی هسلی ،زوبیت لْخكتیکی ّ قفؽ ُبی ظاضلی ّ ظّل کهْؼ هیؿثبى هی ثبنعُ .ؿیٌَ قفؽ ُبی ثیي
الوللی ثَ ظّل ُیئت ُبی ثبؾظیع کٌٌعٍ هی ثبنع.
زتاى رسوی
هاده ىشتن:
ؾثبى ؼقوی هدوغ اًگلیكی هی ثبنع .تؽتیجبتی هوکي اقت تْقظ کهْؼ هیؿثبى ثؽای تفكیؽ غیؽ ؼقوی ؼّقی گؽفتَ نْظ.

انفاذ
هاده نين:
ایي هٌهْؼ ثؼع اؾ اهضبی چِبؼ کهْؼ ػضْ ّ اطالع اؾ تکویل پؽّقَ ُبی لبًًْی ظاضلی آى ،ثَ قکؽتؽیت ایکْ ،هؽػی
االخؽاء هی گؽظظ.
تعدیالت
هاده دىن:
تؼعیالت ثَ ایي هٌهْؼ ّ همؽؼات ،ثب اخوبع نْؼای اخؽایی پیهٌِبظ ّ ثؽای تصعیك ثَ کٌفؽاًف ػوْهی پیهکم هی گؽظظ.
احکام عوٌهی
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هاده یازدىن:

الف -تصبهین ظؼ توبم قطْذ ثؽ اقبـ اخوبع صْؼت هی گیؽظ.

ة -هْضْػبت ظّخبًجَ ّ هتٌبؾع نبهل هػاکؽات ّ هجبزث قبضتَ ًوی نْظ.

ج -هنعمده اسالم آتاد ۱۱ ،فثرًری  ۳۱۱۹هعاًى دًم ًلسی جرگو جويٌری اسالهی افغانستاى

رئیس اساهثلو هلی جويٌری اسالهی پاکستاى.
(اهضاء)
رئیس اساهثلو هلی جويٌری آذرتایجاى.
(اهضاء)
رئیس پارلواى شٌرای اسالهی جويٌری اسالهی ایراى.
(اهضاء)
رئیس اساهثلو هلی جويٌری تاجکستاى.
(اهضاء)
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(اهضاء)

رئیس اساهثلو تسرگ هلی جويٌری ترکیو.
(اهضاء)
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