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دوم قانون ههفتم مادءتعدیل جز
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)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰

امه لتونو د اداره ي چارو او عد مال
ن د دوه يمې مادې د اووم كولو د قانو

جزء د تعديل په هكله،
د افغانستان د اسالمي جمهوريت 

رئيس فرماند 
)) :۷۶ه
۱۳۹۰/ ۸/ ۳۰: نېه

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

فقرې د حكم لـه     ) ۱۶(سلمې مادې د    د  
امه لتونو د اداره مخې، د مالي چارو او ع

ءاووم جز  د نون د دوه يمې مادې    كولو د قا  
تعديل چې د ملي شوري د ولسي جرې د        

ـې او د    ) ۱۱(نېې   ۱۳۹۰/ ۷/ ۲۵
) ۱۴(نېې ۱۳۹۰/ ۸/ ۸مشرانو جرې د   

ې مصوبو پر بنس تصويب شوى، توشېح 
.كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او د          
تعديل او د ملي شوري له مصوبو سره يـو          

.اى دې په رسمي جريده كې خپور شي
حامد كرزى

اسالمي جمهوريت رئيسد افغانستان د 

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
در مورد تعدیل جزء هفتم مادۀ 

ر مالی و دوم قانون ادارۀ امو
مصارف عامه

)۷۶: (شماره
۱۳۹۰/ ۸/ ۳۰: تاريخ

:مادۀ اول
مـادۀ  ) ۱۶(به تأسـی از حکـم فقـرۀ         

و مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان      ) ۶۴(
هفتم مادۀ دوم قانون ادارۀ امور ءتعدیل جز

ــه ــه ب ــه را ک ــصارف عام ــالی و م م
مـؤرخ  ) ۱۱(اساس مصوبات شـماره     

ۀولسی جرگـه و شـمار      ۲۵/۷/۱۳۹۰
مشرانو جرگه   ۸/۸/۱۳۹۰مؤرخ  ) ۱۴(

شورای ملی تصویب گردیـده، توشـیح       
.دارممی

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با         

ۀتعدیل و مصوبات شورای ملی در جریـد    
.رسمی نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
نستان اسالمي جمهوريت افغاد 

يملي شور
رهجولسي 

د مالي چارو او عامه لتونو د 
اداره كولو د قانون د دوه يمې مادې 

د طرحېد اووم جزء د تعديل 
مصوبه

)١١: (ه
۱۳۹۰/ ٧/ ٢٥: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د اووه نوي        
يمې مادې د حكم له مخې، ولسي جرې        

) ۲۵(كال د تلې د مياشتې د        ۱۳۹۰د  
ومي غونـه   نېې د دوشنبې ورې په عم     

كې، د مالي چارو او عامه لـتونو د         
اداره كولو د قانون د دوه يمې مـادې د          
اووم جزء د تعديل طرح، په دوو مـادو         

.كې تصويب كه
"براهيميا"الحاج عبدالرؤف

رئيسجرې ولسي د 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 

جرگهولسى
طرح تعدیل جزء ۀمصوب

ن هفتم مادۀ دوم قانو
ادارۀ امور مالی و مصارف 

عامه
)۱۱: (شماره
۱۳۹۰/ ۷/ ۲۵: تاريخ

نـود وهفـتم    به تأسی از حکم مـادۀ       
قانون اساسی افغانـستان، در جلـسۀ       

ــؤرخ   ــنبه م ــومی روز دوش ۲۵عم
ولسی جرگـه    ۱۳۹۰ماه میزان سال    

طرح تعدیل جـزء هفـتم مـادۀ دوم         
قانون ادارۀ امـور مـالی و مـصارف         

ــل د ــه داخ ــه، ب ــهعام ــاده ب و م
. تصویب رسید

"براهیمیا"الحاج عبدالرؤف
رئیس ولسی جرگه

ب



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰

نستان اسالمي جمهوريت افغاد 
يملي شور

مشرانو جره
د مالي چارو او عامه لتونو د 

اداره كولو د قانون د دوه يمې مادې 
ه، د لد اووم جزء د تعديل په هك
مشرانو جرې مصوبه

)) :۱۴ه
 :۸ /۸ /۱۳۹۰هنې

مشرانو جرې د افغانـستان د اساسـي        
مادې له حكم سره سم، نوي يمېدقانون 

كال د لم د مياشتې د اتمـې         ۱۳۹۰د  
نېې په عمومي غونه كې د مالي چارو او 
عامه لتونو د اداره كولو د قـانون د         
دوه يمې مادې د اووم جزء د تعديل طرح 

هد رايو په اكثريت تصويب ك.
"زدیارېا"مد علم مح

د مشرانو جرې لومى نايب

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
مشرانو جرگه

مشرانو جرگه در مورد ۀمصوب
تعدیل جزء هفتم مادۀ دوم 
قانون ادارۀ امور مالی و 

صارف عامهم
)۱۴: (شماره
۱۳۹۰/ ۸/ ۸: تاريخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
تعدیل جـزء هفـتم مـادۀ        افغانستان،

دوم قانون ادارۀ امور مالی و مـصارف        
ــؤرخ  ــومی م ــسۀ عم ــه درجل عام

۱۳۹۰هــشتم مــاه عقــرب ســال 
مــشرانو جرگــه بــه اکثریــت آراء 

. تصویب گردید
"ایزدیار"محمد علم 

نایب اول مشرانو جرگه 

ج
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ه ) ۸۵۶(كال په ١٣٨٤د 
رسمي جريده كې خپور شوي د 

ه لتونو د مالي چارو او عام
اداره كولو د قانون د دوه يمې 

مادې د اووم جزء تعديل
اصطالحانې
:دوه يمه ماده

له هغې مودې خه عبارت : مالي كال-۷
مرغوميال د ـشمسي كيده چې د هجر  

د مياشتې له لوم نېې خه پيـل او د          
راتلونكي كال د ليند د مياشـتې تـر         

.وري دوام موميپوروست نېې 
ېرې د نورو قوانينو له حكمونو خه       كه چ 

حكم سره په مغايرت كې      ېكوم حكم لد  
.واقع شي، دغه حكم د رعايتولو و دى

انفاذ
:وه يمه مادهد

دغه تعديل د توشېح له نېې خه نافذ او په 
.كې دې خپور شيهرسمي جرېد

تعديل جزء هفتم مادۀ دوم 
قانون ادارۀ امور مالی 

جریدۀومصارف عامه منتشرۀ
) ۸۵۶(رسمی شماره 

۱۳۸۴سال 
اصطالحات 

:مادۀ دوم
ـ    : سال مالى  -۷ تعبارت از مدتی اس

که از اول ماه جـدی سـال هجـری          
شمسی آغاز و الی اخیر ماه قوس سـال         
ــه    ــسی ادام ــری شم ــدی هج بع

. می یابد
هرگاه حکمی از احکام سایر قوانین با این 
حکم درمغایرت واقع گردد این حکـم       

. عایت می باشدقابل ر
انفاذ 

:مادۀ دوم
این تعدیل از تاریخ توشـیح نافـذ و در          

. رسمی نشر گرددۀجرید

۱
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د امنیتي تصد د اساسنامې د انفاذ 

په هكله، د افغانستان اسالمي 

جمهوريت د وزيرانو د شوري مصوبه 

)                                         ) :۳۱ه

۱۲/۸/۱۳۹۰: نېه

) ۴(ي تصد اساسنامه چـې پـه        د امنیت 
مادو كې د افغانـستان     ) ۵۴(فصلونو او   

اسالمي جمهوريت د وزيرانو شوري لخوا      
.تصويب شوې ده، منظوروم

دغه اساسنامه د تصويب له نېې خه نافذه 
.خپره شيده او په رسمي جريده كې دې
حامد کرزی 

یسئدافغانستان داسالمي جمهوریت ر

مصوبۀ 
ى ورای وزیران جمهوری اسالمش

افغانستان دربارۀ انفاذ اساسنامۀ 
تصدی امنیتی

)              ۳۱(:شماره

۱۲/۸/۱۳۹۰: تاریخ

اساسنامۀ تصدی امنیتی را که به داخل 
ماده از طرف شورای ) ٥٤(فصل و ) ٤(

وزیران جمهوری اسالمی افغانستان 
.ظور می دارمتصویب گردیده من

این اساسنامه از تاریخ تصویب نافذ و در 
. جریدۀ رسمی نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف 
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فهرست مندرجات 

اساسنامۀ تصدی امنیتی
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

۲...............................................مبنٰی:مادۀ اول
۲............................................اهداف:مادۀ دوم
۳....................................نوع شخصیت : مادۀ سوم

۳.........................موقعیت مرکز و نمایندگی: مادۀ چهارم
۴....................................مسئولیت مالی:  پنجممادۀ 

۴....................................ماتعرضۀ خد: ششممادۀ 

فصل دوم
امور مالی

۵............................................سرمایه: تمفمادۀ ه
۵......................................حجم سرمایه: مهشتمادۀ 
۶.......)وجوه مالی(طرز ایجاد و استفاده از ذخایر : منهمادۀ 
۷............................مفاد خالصاستفاده از: دهممادۀ 
۷.....................................سرمایهتمویل : میازدهمادۀ 
۷..........................................تدارکات: دوازدهممادۀ 
۸........................................اجاره دهی : سیزدهممادۀ 

ب
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۸.......................................امور حسابی: چهاردهممادۀ 
۹........................طرز سنجش سرمایۀ دورانی: پانزدهممادۀ 

۹..................................استفاده از سرمایه:   مادۀ شانزدهم
۹.........................استفاده از ذخایر استهالک:ۀ هفدهمماد

۱۰..................................وضع استهالک:   مادۀ هجدهم
۱۰........................................سال مالی:مادۀ نزدهم
۱۰....................................حساب بانکی:مادۀ بیستم

۱۱...................................معافیت مالیات:مادۀ بیست ویکم
۱۱.....................................ارائه گزارش:مادۀ بیست ودوم

فصل سوم
اداره

۱۲........................................تشکیالت:مادۀ بیست وسوم
۱۲.....................................شورای عالی:ست وچهارممادۀ بی

۱۳............وظایف و صالحیت های شورای عالی:مادۀ بیست وپنجم
۱۵............................جلسات شورای عالی:مادۀ بیست وششم
۱۶..........................مرجع اجرائیوی تصدی:مادۀ بیست وهفتم

۱۶................مسئولیت های رئیس هیئت عامل :ۀ بیست وهشتمماد
۱۷.............وظایف و صالحیت های هیئت عامل:مادۀ بیست ونهم

۱۹.....................مسئولیت معاونین و کارکنان:مادۀ سی ام
۱۹............................ترتیب و تصویب پالن:مادۀ سی ویکم

ج
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۲۰.......................................تطبیق پالن:ودوممادۀ سی

۲۱.............................مؤثریت بهره برداری:مادۀ سی وسوم
۲۱.............................سازماندهی تدارکات:مادۀ سی وچهارم
۲۲........................فروش مواد و جایداد مازاد:مادۀ سی وپنجم
۲۲......................................صرفه جوئی:مادۀ سی وششم

۲۲........................استفاده از سرمایۀ دورانی:سی وهفتممادۀ 
۲۳..................................منع معامالت نقدی:     سی وهشتممادۀ 
۲۳.....................................قرضه گیری: سی ونهممادۀ 
۲۴..............................موجودی جایداد ها: چهلممادۀ 
۲۴..........................ارتقای سطح مهارت ها:           چهل ویکممادۀ 

۲۴......................................تدابیر ایمنی: چهل ودوممادۀ 
۲۴................................امتیازاتحقوق و:         چهل وسوممادۀ 
۲۵...............استفاده از تجارب مؤسسات مشابه:       چهل وچهارممادۀ 
۲۶...........................تفتیش سالح کوت ها:         چهل وپنجممادۀ 
۲۶.....................................منع استخدام:        چهل وششممادۀ 

د
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فصل چهارم
احکام متفرقه

۲۷...........................................تأدیب: چهل وهفتممادۀ 
۲۷........................امور ذاتی کارکنان امنیتی: چهل وهشتممادۀ 
۲۷.........................یونیفورم کارکنان امنیتی: چهل ونهممادۀ 
۲۸.............................تخدام متخصصیناس: پنجاهممادۀ 
۲۸..............................انحالل قبل از وقت: پنجاه ویکممادۀ 

۲۹.............................افزایش نیروی پولیس:  مادۀ پنجاه ودوم
۳۰..............................................مهر:مادۀ پنجاه وسوم

۳۰......................................تاریخ انفاذ:ۀ پنجاه وچهارمماد

هـ
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د امنیتي تصد اساسنامه
لومی فصل

عمومي حکمونه
مبني

:لوم ماده
دغه اساسنامه د دولت د تصدیو د قانون        
په شپمه ماده کې د درج شوي حکـم         

.پربنس وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
موخې عبارت دي لهد امنیتي تصد:

ولد امنیتي تصد د فعالیتونو تنظیم     -۱
اود خصوصي امنیتي شرکتونو پرای چې 

د  ومـاد ) ۷۵او   ۵(د اساسي قانون د     
د هغـو    حکمونو مغایر تشکیل شوي وو    

.اى پراى كول
د افغانستان اسالمي جمهوري رياست -۲

ـې  ) ۶۲(نېې د    ۱۳۸۹/ ۵/ ۲۶د  
و خـصوصي   فرمان مطابق د منحل شـو     

امنيتي شركتونو د فعاليتونو ولو ولونو      
ته د پاى وركولو تر وخته، د پوليسو، ملي 

امنیتی تصدیۀاساسنام
فصل اول

احکام عمومی
مبنی

:مادۀ اول
مادۀ مندرج  این اساسنامه به اساس حکم      

وضـع   های دولت ششم قانون تصدی  
. گردیده است

اهداف
:مادۀ دوم

:ند ازاعبارتامنیتیاهداف تصدی 
تنظیم فعالیت های  تصدی امنیتی و        -۱

جاگزینی آن به جـای شـرکت هـای      
خصوصی امنیتی که مغایر احکام مـواد       

قانون اساسی تشکیل گردیده    ) ۷۵و۵(
.بود
همکاری و هماهنگی میان فعالیت      -۲

های پولیس ، اردوی ملی و امنیت ملی        
تا زمان پایان بخشیدن به تمـام انـواع    

الیت های شـرکت هـای امنیتـی        فع
) ۶۲(خصوصی که مطابق فرمان شماره      



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
        اردو او ملي امنيت د فعاليتونو تـرمن

.همكاري او همغي
ــي-۳ ــین الملل ــک او ب د دیپلوماتی

سسو او سازمانونو   ؤخوندیتوب لرونکو م  
او هغو سازمانونو ته چې د دوه اخیـزو         

ـ    ه ول خونـدیتوب    موافقو پربنس دغ
ورک شوی وي، په هېواد کې میشتو د         
بهرنیو دولتونو سیاسي نمایندیو، کورنیو    

پرمختیایي پروژو او بهرنیو بانکونو او هغو
خصوصي هېوادونو لخوا    ته چې د بهرنیو   

عملي کېي، د اختصاصي امنیتي خدمتونو 
.برابرول

د شخصیت ول
:درېیمه ماده

په لرلو   امنیتي تصد دحکمي شخصیت   
کورنیو چارو وزارت په چوکـا      سره د 

تـر  کې تشکیل شوې او اکثـر حـد       
ددې اساسنامې نېې پورې ۱۳۹۲/ ۱/ ۱
.حکمونو مطابق فعالیت کويد

ریاست جمهوری   ۲۶/۵/۱۳۸۹مؤرخ  
. اسالمی افغانستان منحل گردیده اند

امنیتـی  خـدمات    فراهم نمـودن    -۳
و سـازمان   مؤسسات  برای    اختصاصی

و دارای مـصئونیت     بین المللـی  های  
دیپلوماتیک و سازمان های که بر اساس       

جانبه به آنها چنین مصئونیت موافقات دو 
نمایندگی های سیاسی   ،  داده شده باشد    

، بانکهـای   دول خارجی مقیم کـشور    
و پروژه های    داخلی و خارجی   خصوصی
که توسط کشور های خارجی       انکشافی

.عملی می گردند
نوع شخصیت

:مادۀ سوم
شخـصیت   داشـتن  تصدی امنیتی بـا   

ــور  ــات وزارت ام ــی در چوک حکم
حـد اکثـر   وگردیـده  داخله تشکیل 

ــاریخ   ــا ت ــابق ۱/۱/۱۳۹۲ت مط
.نمایدفعالیت میاین اساسنامه احکام



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د مرکز او نمایند موقعیت

:لورمه ماده
د امنیتي تصد مرکز د کابل په ارکې        

  تیا سره سم پـه  يې دی او نمایندله ا
.نته کېدای شيوالیتونوکې رام
مالي مسئولیت

:پنمه ماده
امنیتي تصد، د عقد شوو موافقه لیکونو       
او قراردادونو په اه د خپلو ژمنـو پـه          

او نورو شتمنیو    ېپان ېد اوند  واندې
.هدهمسئولپه تناسب 

د خدمتونو واندې کول
:شپمه ماده

امنیتـي خدمتونـه د      امنیتي تصد ) ۱(
ونو مطـابق، ددې    اوندو قوانینو د حکم   

زء ج) ۳(اساسنامې د دوه یمې مادې په       
تـه، د    مؤسسو او ادارو  کې درج شوو    

قرارداد د عقد پربنس، د اکلي حـق        
.الخدمت په بدل کې، سرته رسوي

جال دقرارداد اوحق الخدمت شرایط، د)۲(
نالرې مطابق چې دامنیتـي تـصد       ک
عالي شوري لخـوا وضـع کېـي،        د

.تنظیمېي

وقعیت مرکز ونمایندگیم
:ۀ چهارمماد

بـوده درشهر کابلامنیتیمرکز تصدی
در حسب ضرورت  آن هاینمایندگی  و

. شده می تواندایجاد والیات 
مسئولیت مالی

:مادۀ پنجم
خود به   هداتتع مقابلدر  امنیتی  تصدی  

ارتباط موافقتنامه ها وقـرارداد هـای       
و سایر دارائی به تناسب سرمایهعقدشده 

.های مربوط مسئول می باشد
عرضۀ خدمات

:مادۀ ششم
تصدی امنیتی خدمات امنیتی را طبق ) ۱(

احکام قوانین مربوط برای مؤسسات و      
مـادۀ دوم   ) ۳(ادارات  مندرج جـزء      

ـ        رارداد این اساسنامه به اساس عقـد ق
معینـه انجـام   در بدل حق الخـدمت 

.می دهد
شرایط قرار داد و حق الخدمت طی ) ۲(

طرزالعمل جداگانه که از طرف شورای      
عالی تصدی امنیتی وضع می گـردد،        

.تنظیم می شود



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰

لدوه یم فص
مالي چارې

پانه
:اوومه ماده

په دولت پورې د امنیتي تصد پانه   ) ۱(
ه له ثابتې او دوراني پانې خاواه لري

ت په جوه ده چې د کورنیو چارو وزار      
موافقې او د    دواندیز، د ماليې وزارت     

وزیرانو شوري د تصویب پربنس، امنیتي 
.تصد ته ورکول کېي

وراني پانه کې   د امنیتي تصد په د    ) ۲(
پهاو تنقیص د کورنیو چارو وزارت ئیدتز

تاْییـد او د     دواندیز، د مالیې وزارت     
پربنـس  تـصویب  دوزیرانو د شوري    

.صورت موندلی شي
د پانې حجم

:اتمه ماده
پانـــه ثابتـــهتـــصدد ) ۱(
ــان او ) ۱، ۷۲۹، ۲۱۵، ۹۱۷( افغـ

) ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰(دوراني پانه یـې     
.افغان ده

امنیتي تصد مکلفه ده، هغه لتونه ) ۲(

فصل  دوم
یامور مال

سرمایه
:ۀ هفتمماد

متعلـق بـه    امنیتی   تصدی ۀسرمای) ۱(
بت و  ثا ۀمتشکل از سرمای  دولت بوده و  

پیـشنهاد   اساس ه به دورانی می باشد ک   
وزارت مالیه  ۀموافقوزارت امور داخله،  

شورای وزیران بـه تـصدی      تصویبو
. شودداده میامنیتی

تزئید وتنقیص درسرمایۀ دورانـی     ) ۲(
تصدی امنیتی به اساس پیشنهاد وزارت      
امور داخله، تاْيید وزارت مالیه وتصویب    
ــه  ــران صــورت گرفت شــورای وزی

.ی تواندم
حجم سرمایه

:مادۀ هشتم
ــغ ۀســرمای) ۱( ــصدی مبل ــت ت ثاب
ــانی و )۱، ۷۲۹، ۲۱۵، ۹۱۷( افغـ

ــرمای ــیۀسـ ــآندورانـ غمبلـ
.می باشدافغانی) ۵۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰(

تصدی امنیتـی مکلـف اسـت       ) ۲(



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
چې د خدمتونو د سرته رسولو په غرض        
یې ترسره کوي، جبران کي او لدې بابته 
ترالسه شوې ه، د وانـدې شـوي        
خدمت د تمامې شوې بیې له لس سـلنې         

.خه ل نه وي
د رامنتـه   ) مالي وجوهو (د زېرمو   

کېدو او ې اخیستنې ول
:نهمه ماده

خـدمتونو د   د خپلو     یتي تصد امن) ۱(
د کارکوونکو اوواندې کولو د پرمختیا 

د هولو او د غیر مترقبـه زیـانونو د          
جبرانولو په منظور د کلن خالصې ې له 

) مالي وجوه (مجموع خه الندې زېرمې     
:اختصاصوي

د هـونې   تر پنلس سلنې پـورې       -۱
).وجوه(زېرمه 

).هوجو(پنه سلنه پراختیایي زېرمه -۲
درې سلنه ولنیزه او فرهني زېرمه       -۳
).وجوه(
).وجوه(دوه سلنه احتیاطي زېرمه -۴
فقره کې د درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

درامنته کېدو ) مالي وجوهو(شوو زېرمو 

مصارفی راکه غرض انجام خدمات بـه       
ــوده   ــران نم ــی آورد، جب ــل م عم

ده  و مفاد حاصله از این بابت کمتر از       
فیصد قیمت تمام شد خدمت عرضه شده 

.نباشد
وجوه (طرزایجاد واستفاده ازذخایر  

)مالی
:مادۀ نهم

تصدی امنیتی به منظور انکـشاف      ) ۱(
تـشویق کارکنـان و      عرضۀ خدمات و  

جبران ضررهای غیر مترقبۀ خـویش از       
مجموع مفاد خالص سـاالنه، ذخـایر       

ــل را اختــصاص ) وجــوه مــالی( ذی
:می دهد

تـشویقی پـانزده    ) وجوه(رۀ  ذخی  -۱
.فیصد

.توسعوی پنج فیصد)وجوه (ذخیرۀ -۲
اجتماعی و فرهنگی   )وجوه  (ذخیرۀ   -۳

.سه فیصد
.احتیاطی دو فیصد)وجوه (ذخیرۀ -۴
) وجـوه مـالی   (طرزایجاد ذخایر   ) ۲(

این مـاده و طریـق      ) ۱(مندرج فقرۀ   



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
هې اخیستنې الر  دله هغو خه    ول او 

.اوند تقنیني سند مطابق، صورت موميد
له خالصې ې خه ه اخیستنه

:مه مادهلس
امنيتي تصد كوالى شي د ماليې وزارت       
په موافقې له كلن پاتې شوې خالصې ې 
خه تر پنوس سلنې پورې، د دورانـي      
پانې د بشپولو يا زياتولو، د پرمختيائي       
منظور شوي پالن د تمويلولو او د بانكي        
پور د بيا وركې په غرض ترې الندې        

ېـدو  ونيسي او پاتې ه د دولت د عوا       
.حساب ته ولېدوي
د پانې تمویلول

:یوولسمه ماده
امنیتي تصدي خپله پانه اچونه د خپلـو        
کورنيو سرچینو، د دولت د پرمختیـایي       

رکـه د   مدبودجې او بانکي پورونو لـه       
.پالن مطابق تمویلويېمنظور شو
تدارکات

:دوولسمه ماده
)۱ (د امنیتي تصد تیا ود اجناسود ا ،

د  و تـدارك  ساختماني چار او   وخدمتون

اســتفاده از آن طبــق ســند تقنینــی 
.صورت می گیردمربوط،

اده ازمفاد خالصاستف
:مادۀ دهم

تصدی امنیتی می توانـد بـه موافقـۀ         
وزارت مالیه الی پنجاه فیـصد مفـاد        
خالص باقیماندۀ ساالنه را غرض اکمال      
یا تزئید سرمایۀ دورانی ، تمویل پـالن        
منظور شدۀ انکشافی و بازپرداخت قرضۀ 

بانکی مورد استفاده قرارد هد و مفـاد         
دولـت   ایـد حساب عو باقیمانده را به    

. انتقال دهد
تمویل سرمایه
:مادۀ یازدهم

تصدی امنیتی سرمایه گذاری خود را از       
مدرک منابع داخلـی خـود، بودجـۀ        
انکشافی دولت و قروض بانکی مطابق      

.پالن منظور شده تمویل می کند
تدارکات

:مادۀ دوازدهم
ــدمات   ) ۱( ــاس، خ ــدارک اجن ت

وامورساختمانی مورد ضرورت تـصدی     



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د موادو د    ،هغې د فعالیت د پالن مطابق     

زېرمو د منظورو شوو نورمونو له په پـام         
کې نیولو سره، د تدارکاتو د قـانون د         

.حکمونو مطابق صورت مومي
امنيتي تصد كوالى شي، په استثنائي ) ۲(

حالت كې، د تصد د عالي شورٰي پـه         
مې، تشخيص، خپل د اتيا و اضافي زېر      

تر يوه كال پورې د بانكي پورونـو لـه          
.مدركه تاْمين كي

اجاره ورکونه
:دیارلسمه ماده

امنیتي تصدي کـوالی شـي تولیـدي        
ــاپونه، تحویلخــانې،  دســتاوې او ش
ــزات او  ــه، تجهی ــسات، تعمیرون تاْسی

يې ترانسپورتي وسایط چې په واک کې     
له هغوخه ه نه اخیستل      لري او موقتاً  

ني نرخ مطـابق، نـورو      د ور  کېي،
سسو او انفرادي اشخاصو ته     ؤتصدیو، م 

.په اجاره ورکي

ابق به پالن فعالیت آن با نظر       امنیتی مط 
داشت نورم های منظور شـدۀ ذخـایر        
مواد، طبق احکـام قـانون تـدارکات       

.صورت می گیرد
تصدی امنیتی می تواند در حالـت       ) ۲(

استثنائی به تشخیص شـورای عـالی       
تصدی، ذخایر اضافی مورد ضـرورت      
خود را الی یکسال از مدرک قـروض        

.بانکی تأمین نماید
اجاره دهی

:ۀ سیزدهمماد
تصدی امنیتی می تواند دستگاه هـا و        
شاپ های تولیدی، تحویلخانـه هـا،       
تأسیسات، تعمیرات، تجهیزات و وسایط 
ترانسپورتی را که در اختیار دارد و مؤقتاً 
از آن ها استفاده صـورت نمـی گیرد، 
مطابق نرخ روز به سایر تـصدی هـا،         
مؤسسات و اشخاص انفرادی به اجاره      

.دهد



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
حسابي چارې

:وارلسمه ماده
د امنیتي تصد حسابي چارې د ستندرد       
نمونوي حسابي پالن او منظـور شـوو        
حسابي فورمو مطابق، د مـالیې وزارت       

.کېياءلخوا اجر
د دوراني پانې د سنجولو ول

:پنلسمه ماده
امنیتي تصد د دوراني پانې اندازه د        د

تصدیو د دوراني جایدادونو د نـورم د        
.تنظیم د مقررې مطابق، سنجول کېي

له پانې خه ه اخیستنه
:شپاسمه ماده

امنیتي تصد مکلفه ده د اقتصادي اتیا       
امنیتي خدمتونو د واندې کولو    مطابق، د 

منتـوب او دفعالیـت د     لو، اغېز لوو د
دي والي او د اوندو منـسوبینو د        اقتصا

د امنیتي تصد   و د تاْمینولو په غرض،      
په وره توه اسـتفاده      له پانې خه  

.وکي

رحسابیامو
:مادۀ چهاردهم

امور حسابی تصدی امنیتی مطابق پالن      
حسابی نمونوی ستندرد و فورمه هـای       
حسابی منظورشـده از طـرف وزارت       

.مالیه، اجراء می شود
سرمایۀ دورانیطرزسنجش 

:مادۀ پانزدهم 
دورانی تـصدی امنیتـی      ۀسرمای ۀانداز

تنظیم نورم جایداد هـای      ۀمطابق مقرر 
.شودنجش میدورانی تصدی ها س
استفاده از سرمایه

:مادۀ شانزدهم
تصدی امنیتی مکلـف اسـت مطـابق        
ــاال  ــرض ب ــصادی غ ــدی اقت نیازمن

مؤثریت و بردن عرضۀ خدمات امنیتی،
اقتــصادی بــودن فعالیــت و تــاْمین 
منافع منـسوبین مربـوط از سـرمایۀ        
تصدی امنیتی طـور مثمـر اسـتفاده        

.نماید



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
استهالک له زېرموخه ه اخیستنهد

:اوولسمه ماده
منقولو او غیـر  (د بنسیزو    امنیتي تصد 

جایـدادونو د بیــاجوونې او  ) منقولـو 
د وضع   ترمیمولو په مقصد، د استهالک    

په قانون کې د درج شوو نورمونو مطابق،  
پالن جووي او په ملـي اقتـصادکې د         
استهالک له زېرمې خه ـه اخلـي،        

     قـانون   ياستهالک وضع او د نومـو
لورم فصل ته په پام سره د استهالک له         

.زېرموخه ه اخلي
د استهالک وضع کول

:اتلسمه ماده
بونوامنیتي تصد مکلفه ده په خپلو حسا      

کې د استهالک د وجوهو په انـدازه د         
هغو د سیزو جایدادونو استهالک چې د   بن
امنیتي جوولو په منظور وضع شوی، دبیا

.تصد په پانه کې منعکس کي
مالي کال

:نولسمه ماده
د امنیتي تصد مالي کال، د مالي او عامه 
لتونو د چارو د ادارې په قانون کـې         

استهالک استفاده از ذخایر
:مادۀ هفدهم

بـه مقـصد احیـاء       امنیتـی  تصدی
مجدد و ترمیم جایداد هـای اساسـی        

، مطابق نورم هـای     )منقول وغیرمنقول (
مندرج قانون وضع اسـتهالک، پـالن       
گذاری واستفاده از ذخیرۀ اسـتهالک      
در اقتصاد ملی، اسـتهالک وضـع و        
ــانون   ــارم ق ــصل چه ــت ف بارعای
متذکره از ذخایر اسـتهالک اسـتفاده       

.نمایدمی
وضع استهالک

:مادۀ هجدهم
تصدی امنیتی مکلف است درحسابات     
خود استهالک جایداد های اساسی را به 
اندازۀ وجوه استهالک که بـه منظـور        
احیای مجدد آن وضع شده ، درسرمایۀ       

.تصدی امنیتی منعکس نماید
سال مالی

:مادۀ نزدهم
سـال مـالی     امنیتیتصدی  سال مالی 

ره امور مالی و مصارف     مندرج قانون ادا  



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
.درج شوی مالي کال دی

بانکي حساب
:شلمه ماده
بانکي حساب د کوالی شيامنیتي تصد

.قانون د حکمونو مطابق، پرانیزي
د مالیاتو معافیت

:یوویشتمه ماده
د دولت د تصدیو د قانون       ،امنیتي تصد 

د حکمونو مطابق،له مالیاتي معافیت خه      
. برخمنه کېي

د رپو واندې کول
:دوه ویشتمه ماده

د واندې صد د خدمتونود امنیتي ت) ۱(
ـ        كولو ى، مالي فعالیـت رپـو او کلن

بېالنس، د کورنیـو چـارو او مـالیې         
یې ادارې او   ئوزارتونو، د مرکزي احصا   

معامله لرونکي بانک ته، په النـدې ول        
:واندې کېي

د لوم ربعې رپو د هماغه مالي        -۱
.کال د لورمې میاشتې تر پایه پورې

رپو د هماغه مالي   د دوه یمې ربعې      -۲
.کال د اوومې میاشتې تر پایه پورې

.عامه می باشد
حساب بانکی

:ۀ بیستم ماد
می تواند حساب بانکی راتصدی  امنیتی 

.نمایدمطابق احکام قانون افتتاح 
مالیاتمعافیت 

:مادۀ بیست ویکم
قـانون   احکـام   مطابق  امنیتی  تصدی  

ی دولت از معافیت مالیـاتی      تصدی ها 
.مستفید می گردد

گزارشيۀارا
:یست ودوممادۀ ب

گزارش عرضۀ خدمات، فعالیـت     ) ۱(
مالی و بیالنس ساالنۀ تـصدی امنیتـی        
به وزارت های امورداخلـه و مالیـه،        
ــک   ــزی و بان ــصائیۀ مرک ادارۀ اح
ــه    ــل اراي ــرار ذی ــه دار، ق معامل

:می گردد
گزارش ربع اول الی اخیرماه چهارم   -۱

.همان سال مالی 
گزارش ربع دوم الی اخیرماه هفتم       -۲

.همان سال مالی



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د درېیمې ربعې رپو د هماغه مالي        -۳

.کال د لسمې میاشتې تر پایه پورې
راتلـونكي رپو د    ېد لورمې ربع   -۴

.مالي کال د لوم میاشتې تر پایه پورې
ـ   -۵ بـېالنس د   ىدامنیتي تصد کلن

ر مالي کال د لورمې میاشتې ت      راتلونكي
.لوم پورې

ــصد) ۲( ــي ت ــالي امنیت ــو م د خپل
 ـ   ونهفعالیتونو رپو بـېالنس د    ىاو کلن

ملي او بین المللي معیـارونو مطـابق،        
.برابروي

درېیم فصل
اداره

تشکیالت
:درویشتمه ماده

امنیتي تصدي د الندې مراجعو په واسطه       
:اداره کېي

.د امنیتي تصد عالي شوري-۱
هیئــتمــل د امنیتــي تــصد عا-۲
). هیئتي ئیواجرا(

گزارش ربع سوم الی اخیر برج دهم -۳
.همان سال مالی

گزارش ربع چهارم الی اخیرماه اول   -۴
.سال مالی مابعد

بیالنس سـاالنۀ تـصدی امنیتـی        -۵
ــال     ــارم س ــاه چه ــی اول م ال

.مالی مابعد
تصدی امنیتی گزارش های فعالیت      )۲(

مالی و بیالنس ساالنۀ خود را مطـابق        
لی وبین المللی تهیـه مـی       معیارهای م 

.نماید
فصل سوم

اداره
تشکیالت 

:ۀ بیست وسوم ماد
ذیـل اداره    مراجعتوسط   امنیتی تصدی

:شودمی
.تصدی امنیتیشورای عالی-۱
)هیئـت اجرائیـوی  (هیئت عامل -۲

.تصدی امنیتی



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
عالي شوري

:لېریشتمه ماده
د امنیتي تصد عالي شوري، د امنیتـي        
تصد رهبري کوونکې مرجع ده چې په       

، مرستیال او د رئیسالندې ترکیب سره د 
:دهپنو غو لرونکې

.په توهرئیسکورنیو چارو وزیر د د-۱
.د مالیې وزیر د مرستیال په توه-۲
.په توهيتصاد وزیر د غد اق-۳
۴-هيد کانونو وزیر د غپه تو.
.انرژ او اوبو وزیر د غي په توهد-۵
.د فواید عامې وزیر د غي په توه-۶
د سیمه ییزو ارانونو د خپلـواکې        -۷

.، د غي په توهرئیسادارې عمومي 
د عـــالي شـــوري دنـــدې او 

واکونه
:پنه ویشتمه ماده

 عالي شوري، د النـدې      د امنیتي تصد  
:دندو او واکونو لرونکې ده

) تلن الرې(خط مشې دامنیتي تصد د-۱
.پالن تصویبولکلني کار ددتثبیت او

د امنیتي تصد د کلني مالي پالن او         -۲

شورای عالی
:مۀ بیست وچهارماد

مرجع رهبری تصدی امنیتیشورای عالی
بـوده کـه دارای     امنیتیتصدی ۀکنند

ذیل کیببه ترعضو پنجرئیس، معاون و
:باشدمی
.وزیر امور داخله بحیث رئیس-۱
.مالیه به حیث معاون وزیر -۲
.وزیر اقتصاد بحیث عضو-۳
.وزیر معادن بحیث عضو-۴
.وزیر انرژی وآب بحیث عضو-۵
.وزیر فواید عامه بحیث عضو-۶
ارگانهای عمومی ادارۀ مستقلرئیس-۷

.محلی بحیث عضو
وظایف وصالحیت های شـورای     

عالی
:ممادۀ بیست وپنج

شورای عالی تـصدی امنیتـی دارای       
:وظایف وصالحیت های ذیل می باشد

تثبیت خط مشی و تصویب پالن کار - ۱
.ساالنۀ تصدی امنیتی

تصویب پالن مالی و تشکیل ساالنۀ       -۲



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
.تشکیل تصویبول

د امنیتي تصد د کورنيو لوایحو او        -۳
.کنالرو تصویبول

د وزیرانو عالي شوري ته د عامـل         -۴
د تقرر او عزل په اه د وانـدیز          تهیئ

.واندې کول
په ترکیب باندې قسمي هیئتد عامل -۵

.یا کُلي بیاکتنه
د واندې د امنیتي تصد د خدمتونو-۶

رپو او دکلنـي   د، مالي فعالیت    كولو
ه چارو د ېنې، د بېالنس دارزونې او  

نیمتیاوو د لرې کولو پـه      او د  والي
.هکله د تصمیم نیول

ــو د -۷ ــدې کول د خــدمتونو د وان
ورتوب او د کیفیت د لوولـو او د         
خدماتي، مادي منابعو، بشري او مـالي       
قواوو له ظرفیتونوخه د ورې ـې       

.اخیستنې په منظور د تصمیم نیول
واندې کولو د حق دامنیتي خدمتونو د-۸

.اكلالخدمت 
د محاسبې او رپـو ورکـونې د         -۹

د امنیتي ررې مطابق،عمومي قواعدو د مق  
.تصد د کلني بېالنس تصویبول

.تصدی امنیتی
ـ      -۳ ای تصویب لوایح وطرزالعمـل ه

.داخلی تصدی امنیتی 
ارايۀ پیـشنهاد مبنـی بـر تقـرر          -۴

و عزل هیئـت عامـل بـه شـورای          
.وزیران

تجدید نظر قسمی یا کلی در ترکیب -۵
.هیئت عامل 

ــزارش  -۶ ــابی گ ــی و ارزی بررس
، فعالیت مالی وبـیالنس     عرضۀ خدمات 

ــاذ   ــی و اتخ ــصدی امنیت ــاالنۀ ت س
تصمیم درمورد بهبـود امـور و رفـع         

.نواقص
اتخاذ تصمیم به منظـور ارتقـای        -۷

و  عرضـۀ خـدمات   مفیدیت وکیفیت   
ــای   ــت ه ــر از ظرفی ــتفادۀ مثم اس
خدماتی، منابع مادی، قوای بـشری و       

.مالی 
تعیین حق الخدمت عرضۀ خدمات      -۸

.امنیتی
تصویب بیالنس ساالنۀ تصدی امنیتی -۹

مطابق مقررۀ قواعد عمومی محاسـبه و       
.گزارش دهی



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د قانون د حکمونو له په پام کـې          -۱۰

نیولو سره، د امنیتي تـصد د مـالي          
وجوهو له زېرموخه د ې اخیستنې په       

.هکله، د تصمیم نیول
د امنیتي تصد د کـارکوونکو د        -۱۱

د وېـشلو د    ) وجـوه (تشویقي زېرمـې    
.کنالرې تصویبول

په والیتونو کې د امنیتـي      واد  د هې -۱۲
د نمایند تصدكولوو او لغوولد جو

.ولمنظور
د ) اردانو(د امنیتي کارکوونکو     -۱۳

.استثنایي معاشونو د اندازې تصویبول
مـادې د   ) ۴۷(ددې اساسنامې د     -۱۴

حکم له تعمیل خه د سرغونې او اهمال 
او د تصد    هیئتپه صورت کې د عامل      

.وونکو تاْدیبولد حسابي کارک
ددې اساسنامې د درېیمې مادې په       -۱۵

اکلې نېه د هېواد ملي پولیسو ته د امنیتي 
تصد د انحالل او د هغې د ولو دندو         

.د زمینې برابروللېدولویتونو د مسئولاو 

ــصمی -۱۰ ــاذ ت ــورد اتخ م در م
ــالی   ــوه م ــایر وج ــتفاده از ذخ اس
تصدی امنیتی با نظر داشـت احکـام        

.قانون
تصویب طرزالعمل توزیع ذخیـره     -۱۱

تـشویقی کارکنـان تـصدی      ) وجوه(
.امنیتی

ــای  -۱۲ ــاد و الغ ــوری ایج منظ
نمایندگی تصدی امنیتـی در والیـات       

.کشور
تصویب اندازۀ معاشات استثنائی     -۱۳

).ارد ها گ(کارکنان امنیتی 
تاْدیب هیئت عامـل وکارکنـان       -۱۴

حسابی تصدی درصورت تخلف واهمال  
ــادۀ  ــن ) ۴۷(از تعمیــل حکــم م ای

.اساسنامه
فراهم آوری زمینه انحالل تصدی      -۱۵

امنیتی وانتقال کلیه وظایف و مسئولیت      
های آن به پولیس ملی کشور به تاریخ         

.معینۀ مادۀ سوم این اساسنامه



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د عالي شوري غونې

:شپویشتمه ماده
د عالي شوري غونې په عـادي او        ) ۱(

:ېيداېرالندې ول فوق العاده توه، په
عادي غونې لترله په هرو دریـو        -۱

.میاشتوکې یول
د امنیتي تصد د    فوق العاده غونې    -۲

یا مرستیال د غوتنې رئیسعالي شوري د
پـه  رئـیس د  هیئـت له امله یا د عامل      

واندیز او د امنیتي تصد د عالي شوري 
.په منظوررئیسد 
تـر   یسرئد عالي شوري غونې د      ) ۲(

ریاست الندې او د هغه په غیاب کـې د          
.مرستیال تر ریاست الندې جوېي

یو پـه   د عالي شوري تصمیمونه د راْ     ) ۳(
.اکثریت سره نیول کېي

د عالي شوري تصویبونه په اني      ) ۴(
.کتاب کې درجېي

ي مرجعئیود تصد اجرا
:اووه ویشتمه ماده

ي مرجع ده   ئیود تصد اجرا   هیئتعامل  
، مرستیال یا مرستیاالنوخه    رئیسله  او  

لیجلسات شورای عا
:ۀ بیست وششمماد

جلسات شورای عالی بصورت عادی    )۱(
:دایر می گرددقرار آتیو فوق العاده

ماه سهجلسات عادی حد اقل در هر- ۱
.یک مرتبه 

جلسات فوق العاده به اثر تقاضای      -۲
تـصدی   شورای عـالی  یامعاون  رئیس  
پیشنهاد رئیس هیئت عامـل      یابهامنیتی

تـصدی   رئیس شورای عالی   ومنظوری
.منیتیا
جلسات شورای  عالی تحت ریاست ) ۲(

رئیس و در غیاب وی تحت ریاسـت        
.دایر می گرددشورای عالی معاون 

تصامیم شورای عالی به اکثریـت      ) ۳(
.گردداتخاذ میءآرا

تصاویب شورای عالی در کتـاب      ) ۴(
.گرددمخصوص درج می

مرجع اجرائیوی تصدی
:مادۀ بیست وهفتم

یوی تصدی بوده هیئت عامل مرجع اجرائ
و متشکل ازرئیس، معاون یا معـاونین       



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
.تشکیل شوې ده

مسئولیتونهرئیسد هیئتد عامل 
:اته ویشتمه ماده

ي ئیو، د تصد اجرا   رئیسهیئتد عامل   
دی او د امنیتي تصد د کار او         مسئول

      فعالیت، بودجوي ژمنو، د امنیتي تصد
په الس لرلې پانې او نورو مالي سرچینو        

رې ې اخیستنې،   خه د معقولې او و    
د ربعوارو رپوونو پر وخت ترتیـب او        
واندې کولو او د امنیتي تصد د کلني        
بېالنس د برابرولو، د مالي دسپلین او د        

ي نورو چارو د پرمخ بیولو پـه        ئیواجرا
رعایتولو سره، د منظورو شوو پالنونو د       

.دیمسئولتطبیق په ساحه کې، 
دندې او واکونههیئتد عامل 

:یشتمه مادهنهه و
د الندې دندو او رئیسهیئتد عامل ) ۱(

:واکونو لرونکی هم دی
ي چـارو   ئیود اجرا  د امنیتي تصد   -۱

.سازماندهي کول
سسو او نـورو    ؤپه دولتي ادارو، م    -۲

مراجعوکې له امنیتـي تـصد خـه        

.می باشد
مسئولیت های رئیس هیئت عامل

:مادۀ بیست وهشتم
رئیس هیئت عامل، مسئول اجرائیـوی      
تصدی بوده و در ساحۀ تطبیق پالن های    
منظور شده کـار و فعالیـت تـصدی         
امنیتی، تعهدات بودجوی، استفادۀ معقول 

منـابع مـالی   و مثمر از سرمایه و سایر   
دست داشتۀ تصدی امنیتی، ترتیـب و       
ارايۀ به موقع گـزارش هـای ربعـوار         
و تهیۀ بیالنس ساالنۀ تصدی امنیتـی،       
مراعــات دســپلین مــالی و پیــشبرد 
ــسئول   ــوی م ــور اجرائی ــایر ام س

.می باشد
وظایف وصالحیت های هیئت عامل

:مادۀ بیست ونهم
رئیس هیئت عامل دارای وظایف و      ) ۱(

:های ذیل نیز می باشدصالحیت
سازماندهی امور اجرائیوی تصدی      -۱

.امنیتی 
نمایندگی از تـصدی امنیتـی در        -۲

ادارات و مؤسسات دولتـی و سـایر        



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
.استازیتوب

د عالي شوري لخوا د د امنیتي تصد- ۳
سپارل شوو واکونو پـه حـدودوکې د        
قراردادونو، موافقه لیکونو او د اجناسو،      
خدمتونو او ساختماني چارو د تـدارک       

.السلیک کول
پـه  ) اردانو(کارکوونکو   امنیتيد-۴

تقنینـي سـندونو او اونـدو      شمول، د 
د  کنالرو مطـابق، د امنیتـي تـصد       

منسوبینو استخدام، ترفېع، تبدیلي، تقاعد     
.او لرې کول

مي اسـتفادې  د شته ظرفیتونو له اعظ -۵
خه د امنیتي تصد د کلني کار د پالن         
او پرورام ترتیبول، د دولت د کنترولي       
ارقامو رعایتول چې د کورنیـو چـارو        
 ي او د امنیتي تصدوزارت لخوا ابالغې
د عالي شوري له تصویب وروسته اوندو       

.مراجعو ته د هغه واندې کول
د امنیتي تصد د مـالي پـالن او          -۶

رتیبول او د عالي شـوري لـه        تشکیل ت 
       وندو مراجعو ته د هغهتصویب وروسته ا

.استول
امنیتي تصد ته د بانکي حـساب         -۷

.مراجع 
امضاء قرارداد ها و موافقتنامه ها و        -۳

تدارک اجنـاس، خـدمات و امـور        
ساختمانی در حدود صـالحیت هـای       
تفویض شده از طرف شـورای عـالی        

.امنیتیتصدی 
ــدیل،   -۴ ــع، تب ــتخدام، ترفی اس

تقاعد و سبکدوشی منـسوبین تـصدی    
) گاردها(امنیتی بشمول کارکنان امنیتی     

مطابق اسناد تقنینی و طرزالعمل هـای       
.مربوط

ترتیب پالن وپروگرام کار سـاالنۀ       -۵
تصدی امنیتی با اسـتفادۀ اعظمـی از        
ظرفیت های موجود، رعایـت ارقـام       

طریق وزارت امور کنترولی دولت که از 
داخله ابالغ گردیده و ارايۀ آن به مراجع 
ذیربط بعد از تصویب شـورای عـالی        

.تصدی امنیتی 
ترتیـب پــالن مـالی و تــشکیل   -۶

ــه   ــال آن ب ــی و ارس ــصدی امنیت ت
مراجع ذیربط بعد از تصویب شـورای       

.عالی
افتتاح حساب بانکی برای تصدی      -۷



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
.پرانیستل

۸- د واک په حدودوکې د امنیتي تصد
کارکوونکو تـه د الزمـو الرـوونو        

.صادرول
د راْیې له حق پرته د امنیتي تصد د          -۹

.عالي شوري په غونوکې ون
دنـدو او واکونـو     هغـو   رو  د نو  -۱۰

چې د عالي شوري لخوا هغه ته        ولاعمال
.محولېي

په غیاب کې،    رئیسد   هیئتد عامل   ) ۲(
د هغه دندې او واکونه د هغه د مرستیال         

لخوا رئیسد هیئتپه واسطه چې د عامل 
.ورته واک سپارل کېي، اعمالېي

مرستیاالنو ياد مرستیال هیئتد عامل ) ۳(
د هیئتواکونو حدود د عامل دندې او د

.لخوا اکل کېيرئیس
د امنیتي تصد حـسابي مرسـتیال       ) ۴(
خپلې دندې د سرمحاسبینو    ) سرمحاسب(

.کوياءد مقررې مطابق اجر

.امنیتی 
اصــدار هــدایات الزم بــه   -۸

کارکنان تـصدی امنیتـی در حـدود        
.صالحیت

اشتراک درجلسات شورای عـالی      -۹
.تصدی امنیتی بدون حق رأی

اعمال سایر وظایف و صالحیت       -۱۰
های  که از طرف شورای عالی بـه آن          

.محول می گردد 
در غیاب رئیس هیئت عامل، وظایف ) ۲(

وصالحیت های وی توسط معاونی که از 
وی تفویض   طرف رئیس هیئت عامل به    

.صالحیت می شود، اعمال می گردد
وظایف و حدود صالحیت هـای      )  ۳(

معاون یا معاونین هیئت عامل از طـرف        
.رئیس هیئت عامل تعیین می شود

)  سرمحاسـب (معاون حـسابی    )  ۴(
تصدی امنیتی وظایف خود را مطـابق       

.مقررۀ سرمحاسبین اجراء می نماید



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د مرستیاالنو او کارکوونکو مسئولیت

:دېرشمه ماده
مرسـتیاالن،   ياد امنیتي تصد مرستیال     

ر سرمحاسب او نورکارکوونکي د خپل کا
پـه   رئیسد   هیئتپه ساحه کې د عامل      

.ديمسئولواندې 
د پالن ترتیب او تصویب

:یو دېرشمه ماده
مکلف دی د هېـواد د       هیئتعامل  ) ۱(

اقتصادي او ولنیزو پرمختیایي پالنونو د      
بنسیزو اخونو له په پام کې نیولو سره،        
خپل پرمختیایي پالنونه او کلنی مالي پالن      

لي شوري ته وانـدې     د تصویب لپاره عا   
.کي

مکلـف دی د پـالن د        هیئتعامل  ) ۲(
، خدمتونو د واندې    په وخت كې   طرحې

ه کولو د ودې له امکاناتوخه اعظمي       
او د خدمتونو د واندې کولو د        اخيستنه

.تمامې شوې بیې یوالی په پام کې ونیسي
پدې اه کنترولي ارقام د نوي مالي      ) ۳(

د  یاشتې دمخـه  کال له پیل خه درې م     
کورنیو چارو د وزارت په واسطه امنیتي       

مسئولیت معاونین وکارکنان
:سی اممادۀ

معاون یا معاونین ، سر محاسب و سایر        
کارکنان تصدی امنیتی در ساحۀ کـار       
خود نزد رئیس هیئت عامـل مـسئول        

.می باشند
ترتیب وتصویب پالن

:مادۀ سی ویکم
هیئت عامل مکلف است با نظـر       )  ۱(

داشت جهات اساسی پالن های انکشاف 
اقتصادی و اجتماعی کشور، پالن های      

ن مالی ساالنۀ خویش را     انکشافی و پال  
جهت تصویب به شورای عـالی ارائـه        

.نماید
ــت ) ۲( ــف اس ــل مکل ــت عام هیئ

هنگام طرح پالن، استفادۀ اعظمـی از       
امکانات رشد عرضۀ خدمات وکـاهش      
قیمت تمام شد عرضۀ خدمات را درنظر       

.بگیرد 
ارقام کنترولـی در ایـن رابطـه        ) ۳(

سه ماه قبل از شروع سال مالی جدیـد         
وزارت امور داخله بـه تـصدی   توسط  



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
که چېـرې عامـل     . تصد ته ابالغېي  

نوموي ارقام غیر عملي تشخیص      هیئت
کي، موضوع د مستندو دالیلو په یادولو 
سره، د نوي مالي کال له پیل خه دوه         
میاشتې دمخه د کورنیو چارو وزارت ته       

.خبر ورکوي
د پالن تطبیق

:ادهدوه دېرشمه م
په  هیئتمنظور شوي پالنونه د عامل      ) ۱(

که چېرې تثبیت شوي    .واسطه تطبیقېي 
د تطبیق و نه وي، موضوع له        شاخصونه

موجهو او مستندو دالیلو سره، د مـالیې        
او کورنیو چارو وزارتونـو تـه خبـر         

.ورکوي
که چېرې د منظورو شوو پالنونو د نه ) ۲(

ـ         صد تطبیق د عواملو په اه د امنیتي ت
د مالیې   يادالیل، د کورنیو چارو وزارت      

نکي، عالي شوري ترالسهوزارت قناعت 
پر ترکیب کُالً یا قـسماً       هیئتد عامل   

.بیاکتنه کوي

هرگـاه هیئـت    . امنیتی ابالغ می شود   
عامل ارقام متـذکره را غیـر عملـی         
تشخیص دهد ، موضوع را با ذکر دالیل 
مستند ، دوماه قبل از شروع سال مالی        
جدید به وزارت امور داخلـه اطـالع        

.می دهد
تطبیق پالن

:مادۀ سی ودوم
پالن های منظور شده توسط هیئت      ) ۱(
شـاخص هرگاه   .گرددامل تطبیق می  ع

ـ های تثبیت شده قابل تطب     ،ق نباشـد  ی
بـه  موضوع را با دالیل موجه و مستند        

اطالع  امور داخله وزارت های مالیه و   
.دهندمی

هرگاه دالیل تصدی امنیتی در رابطه ) ۲(
با عوامل عدم تطبیق پالن های منظـور        
شده، قناعت وزارت امور داخلـه  یـا         

ا فراهم نکند، شـورای     وزارت مالیه ر  
عالی در ترکیب هیئت عامل کالً یا قسماً 

.تجدید نظر می نماید



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د ې اخیستنې اغېزمنتوب

:دري دېرشمه ماده
، د بنسیزو جایدادونو روان او هیئتعامل 

تجهیزاتو او وسـایطو    اساسي ترمیم، د  
لـدیت د  ؤمنیکي او تخعصري کول، د  

ــو او   ــه ودانی ــوول او ل ــطحې ل س
اخیستنه هـولهـمعقهـختاْسیساتو
.تاْمینوي

د تدارکاتو سازماندهي کول
:لوردېرشمه ماده

، د موادو او خپلـو نـورو        هیئتعامل  
احتیاجاتو د پروخت تدارک د منظـور       

.شوي مالي پالن مطابق، سازماندهي کوي
او جایدادونو موادو ) اضافه(مازادو د

پلورل
:پنه دېرشمه ماده

واک لري، خپلـې منقـولې       هیئتعامل  
دشتمن او مازاد او غیر این جایدادونه      

د قـانون مطـابق     عالي شوري په تجویز   
د موادو او اجناسو د پېـر لـه     . وپلوري

مدرکه ترالسه شوی مبلغ امنیتي تصد ته 
په الس وري او هغـه وجـوه چـې د           

مؤثریت بهره برداری
:مادۀ سی وسوم

هیئت عامل ،ترمیم جـاری و اساسـی        
جایداد های اساسی، مـدرن سـاختن       
تجهیزات و وسایط، بـاالبردن سـطح       
تخنیکی و مؤلدیت و بهـره بـرداری        

سات را تاْمین   معقول از تعمیرات و تاْسی    
.می نماید 

سازماندهی تدارکات
:مادۀ سی وچهارم

هیئت عامل، تدارک به موقـع مـواد         
وسایر احتیاجات خود را مطابق پـالن       

.مالی منظور شده سازمان دهی می نماید
ــداد  ــواد وجایـ ــروش مـ فـ

مازاد
:مادۀ سی وپنجم

هیئت عامل صالحیت دارد دارائی منقول 
ری خود را به    وجایداد مازاد وغیر ضرو   

تجویز شورای عالی مطابق قانون بفروش      
مبلغ حاصله از مدرک فـروش      . برساند

مواد واجناس در دسترس تصدی امنیتی      
قرار می گیرد و وجوهی که ازمـدرک        



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
بنسیزو جایدادونو د پېر له مدرکه ترالسه 
کېي د امنیتي تصد د پراختیایي مالي       

.لېدول كېيوجوهو زېرمې ته 
سپما

:شپ دېرشمه ماده
رې اوند  ، په امنیتي تصد پو    هیئتعامل  

او له وسایطو، سپمادپه ولو لتونوکې  
تجهیزاتو او نورو شتمنیوخه د ورې      

په منظور، الزم تدبیرونـه      ې اخيستنې 
.نیسي

ه اخيستنهله دوراني پانې خه 
:اووه دېرشمه ماده

د اكثرحد ې د ترالسـه      ،  هیئتعامل  
له دوراني پانې او نورو     كولو په مقصد،    

 خه چې د منظور شوي پالن هغو وجوهو
پربنس د امنیتي تصد د فعالیت د پرمخ 

ـه  بیولو لپاره هغه ته ورکول شـوي،   
.اخلي

فروش جایداد های اساسی بدست مـی       
آید  به ذخیرۀ وجوه مـالی توسـعوی         

.تصدی امنیتی انتقال  میابد
صرفه جوئی

:مادۀ سی و ششم
هیئت عامل به منظور صرفه جـوئی در        
تمام مصارف مربوط به تصدی امنیتی  و        

تجهیـزات  وسـایط، استفادۀ مثمر از    
تدابیر الزم را اتخـاذ      سایر دارائی ها  و

.می نماید
استفاده از سرمایۀ دورانی

:مادۀ سی و هفتم
هیئت عامـل بـه مقـصد دریافـت         
حداکثر مفـاد، از سـرمایۀ دورانـی        

وهی کـه جهـت پیـشبرد       و سایر وج  
فعالیت تصدی امنیتی به اسـاس پـالن        
منظور شده به دسـترس آن گذاشـته        

.شده است، استفاده به عمل می آورد



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
د نغدي معامالتو منع

:اته دېرشمه ماده
،عمدتاً د امنیتي تـصد     تئهیعامل  ) ۱(

.معامالت په غیر نغدي ول ترسره کوي
کوالی شي د خپلې اتیا      تئهیعامل  ) ۲(

کیسې د مقررې پـه     لو لپاره د  د رفع کو  
رعایتولو سره محدود وجوه، د امنیتـي       

.تصد په کیسه کې وساتي
پور اخیستنه

:نهه دېرشمه ماده
واک لري، د امنیتي تصد د     هیئتعامل  

عالي شوري له منظور وروسته النـدې       
:پورونه له بانک خه ترالسه کي

د پولي موقتو اتیاوو د رفع کولـو         -۱
.یر المدت او متوسط المدت پورلپاره قص

شوو پانو اچونو اكلپه پالن کې د    -۲
.لپاره طویل المدت پور

د جایدادونو موجودي
:لوېتمه ماده

پـولي ، دخپلو جایدادونو،  هیئتعامل  
تو موجـودي د   وجوهو اوجاري معامال  

ترسـره  اوندو تقنیني سندونو مطـابق،    

منع معامالت نقدی
:مادۀ سی وهشتم

هيئت عامل عمدتاً معامالت تصدی     ) ۱(
.امنیتی را طور غیر نقدی انجام می دهد

هیئت عامل می تواند جهت رفـع       ) ۲(
ت خویش وجـوه محـدودی را       ضرور

بارعایت مقررۀ کسه،در کسۀ تـصدی      
.امنیتی نگهداری نماید

گیریهقرض
:مادۀ سی ونهم

هیئت عامل صـالحیت دارد بعـد از        
منظوری شورای عالی تـصدی امنیتـی     

:قرضه های آتی را از بانک اخذ نماید
قرضۀ قصیر المدت ومتوسط المدت -۱

.جهت رفع ضرورت های مؤقت پولی
قرضۀ طویل المدت جهت سـرمایه    -۲

.گذاری های پیشبینی شده درپالن
موجودی جایداد ها

:مادۀ چهلم
هیئت عامل، موجودی جایـداد هـا،       
وجوه پولی ومعامالت جاری خـود را       
طبق اسـناد تقنینـی مربـوط انجـام         



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰
.کوي

د مهارتونو د سطحې لوول
:ېتمه مادهیولو
، د کادرونو زده که ییـزې       هیئتعامل  

هغو د مهارتونو د لوولو په غرضچارې د
کورنیو او بهرنیو   اويا  کار په ای کې     د

سسو ته دهغو ؤوونیزو نورو قطعاتو او م 
.سازماندهي کويدلېلو له الرې،
اېمني تدبیرونه

:دوه لوېتمه ماده
ر ، د اوندو کارکوونکو د کا     هیئتعامل  

د شرایطو د ه والي لپاره تدبیرونه نیسي        
او اېمني تخنیک او د حفـظ الـصحې         

.مقررات رعایتوي
حقوق او امتیازات

:دري لوېتمه ماده
کـوالی شـي د ـو        هیئتعامل  ) ۱(

خدمتونو د واندې کولـو او د مـاهرو         
د جذبولو په   ) اردانو(نکوامنیتي کارکوو 

ازات استثنایي معاشات او نور امتی     منظور،
هغو ته د امنیتي تصد د عالي شوري له         

. تصویب وروسته ورکي

.می دهد
ارتقای سطح مهارت ها

:مادۀ چهل ویکم
هیئت عامل، امور تربیوی کادر ها را در

محل کار ویا از طریق اعزام آنهـا بـه          
سایر قطعات ومؤسسات تعلیمی داخلی و 

خارجی غرض باال بردن سطح مهـارت        
.های آنها سازماندهی می نماید

تدابیر ایمنی
:مادۀ چهل ودوم

هیئت عامل، تدابیری را جهت بهبـود       
شرایط کار کارکنان مربوط اتخـاذ و       
مقررات تخنیک ایمنی وحفظ الصحه را      

.عایت می نمایدر
حقوق وامتیازات
:مادۀ چهل وسوم

هیئت عامل می تواند بـه منظـور        ) ۱(
عرضۀ خدمات بهتر وجذب کارکنـان      

، معاشات استثنائی )گارد ها(ماهر امنیتی 
و سایر امتیازات را برای آنها بعـد از         
تصویب شورای عالی تـصدی امنیتـی       

.بپردازد
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تصد د افسرانو، ساتنمنانو     امنیتيد) ۲(

نوروکـارکوونکو  او دملکي خدمتونو د   
حقوق او امتیازات، د افسرانو، ساتنمنانو      

ه کارکوونکو پورې  ملکي خدمتونو پ  داو  
حکمونو تابع  اوندو تقنیني سندونو د   د

.دي
سسو له تجربو خه ـه      ؤد ورته م  
اخیستنه

:لورلوېتمه ماده
د خدمتونو د واندې کولو او هیئتعامل 

نوتونو په پرمختیا او پراختیا کې او په        
په ه امنیتي تصد پورې د اوندو چارو

وانـدې  کولوکې دورته خـدمتونو د    
سسو له تجربو خـه ـه       ؤکوونکو م 

.اخلي
د سالح کوونو پلنه

:ېتمه مادهپنه لو
د امنیتي تصد وسله، مهمات او سالح       
کوونه په هرو دوو میاشتوکې له مسلکي       

و لخوا کنترول او پلـل      ینمسئولنظره د   
د سرغونو د لیدلو په صورت کې کېي،

ینوخه قانوني پوـتنه    مسئولله اوندو   

ــسران،  ) ۲( ــازات اف ــوق وامتی حق
وسـایر کارکنـان خـدمات      ساتنمنان  

ملکی تصدی امنیتـی تـابع احکـام         
اسناد تقنینی مربوط افسران، سـاتنمنان      
ــی    ــدمات ملک ــان خ ــار کن وک

.می باشد
اســتفاده از تجــارب مؤســسات 

مشابه
:مادۀ چهل وچهارم

هیئت عامـل در انکـشاف وتوسـعۀ        
عرضۀ خـدمات و ابتکـارات وبهتـر        
ساختن امور مربوط به تصدی امنیتی از      

تجـارب مؤسـسات عرضـه کننـدۀ     
خدمات مـشابه اسـتفاده بـه عمـل         

. می آورد
تفتیش سالح کوت ها

:مادۀ چهل و پنجم
، مهمات و سالح کوت هـای       سالح

در هر دومـاه از طـرف    امنیتی  تصدی  
نظر مـسلکی کنتـرول و      مسئولین از   

ۀ، در صـورت مـشاهد     تفتیش گردیده 
تخلفات از مسئولین مربوطه بـازپرس      
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.صورت مومي

د استخدام منع
:شپلوېتمه ماده

ملي دفـاع   کې د    په امنیتي تصد  ) ۱(
ت، د ملي   وزارت، د کورنیو چارو وزار    
د نظـامي    امنیت د عمومي ریاسـت او     

ادارو تشیکالتو لرونکو نورو وزارتونو او      
) ارد(قراردادي کارکوونکي منسوبین، د

.مقرريدى او استخدامېدى نشيپه توه 
فقره کـې درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

شوي منسوبین چې په امنیتي تصد کې       
ي، د هغې ادارې چې هغـې تـه       توظیفې

مقرراتو او قوانینو، اوندو منسوب دي د 
لوایحو تابع ل کېي

لورم فصل
متفرقه حکمونه

تاْدیب
:اووه لوېتمه ماده

       د فعالیت رپو که چېرې دامنیتي تصد
او بېالنس په اکلي وخت کـې د هغـو         

او  هیئتته واندې نشي، عامل      ومراجع
هوونکـو  حسابي کـارکوونکي لـه      

. گیردصورت میقانونی 
منع استخدام

:ۀ چهل وششمماد
رحال وزارت دفـاع    ـمنسوبین ب  )۱(

ــه،،ملــی ریاســت وزارت امورداخل
و وزارت ها    سایرامنیت ملی و     مومیع

ادارات دارای تشکیالت نظامی درتصدی 
) گارد(امنیتی به حیث کارکن قرار دادی 

.توانندنمیمقرر واستخدام شده 
این ماده  ) ۱(فقرۀ  منسوبین مندرج   ) ۲(

که در تصدی امنیتی توظیف می گردند،       
تابع قوانین، مقررات ولوایح مربوط اداره 
ایکه به آن منسوب اند، شـمرده مـی         

.شوند
فصل چهارم
احکام متفرقه

تأدیب
:مادۀ چهل وهفتم

هرگاه گـزارش فعالیـت و بـیالنس        
تصدی امنیتی به وقت معینه به مراجع آن 

عامل و کارکنـان     ارائه نگردد، هیئت  
حسابی از امتیازات تشویقی محـروم و       
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امتیازونو خه محـروم او د قـانون د         

.حکمونو مطابق، تاْدیبېي
د امنیتي کارکوونکو ذاتي چارې

:اته لوېتمه ماده
د امنیتي تصد د امنیتـي کـارکوونکو        

د استخدام چارې،د دنـدو او      ) اردانو(
مکلفیتونو حدود، تاْدیب او نورې اوندې 
چارې د جال کنالرې مطابق چې د عالي        

وري لخــوا تــصویبېي، صــورت شــ
.مومي

د امنیتي کارکوونکو یونیفورم
:نهه لوېتمه ماده

د امنیتي تصد امنیتـي کـارکوونکي       
مخصوص یونیفورم لرونکي   د  ) اردان(

او له هغې خه د ـې        دي چې شکل  
اخیستنې ول یې د جال الیحې په واسطه        

.د کورنیو چارو وزارت لخوا، ترتیبېي
ستخدامد متخصصینو ا
:پنوسمه ماده

کوالی شـي د اونـدو       هیئتعامل  )۱(
منسوبینو د مسلکي او کاري ظرفیتونو او      
معیاري وونې او روزنې د لوولو پـه        

ــب    ــانون تاْدی ــام ق ــابق احک مط
.می گردند

امور ذاتی کارکنان امنیتی 
:ممادۀ چهل وهشت
حـدود وظـایف و    ،امور اسـتخدام  

دیب وسایر امور مربوط    أت،مکلفیت ها 
تـصدی  ) ىگاردها(به کارکنان امنیتی    

از طبق طرز العمل جداگانه کـه     امنیتی  
طرف شورای عالی تصویب می شـود،       

.درصورت می گی
یونیفورم کارکنان امنیتی

:مادۀ چهل و نهم
امنیتی تصدی ) گاردهاى(کارکنان امنیتی 
د که  نمخصوص می باش  م  دارای یونیفور 

الیحـۀ   طـی آن   ۀشکل وطرز استفاد  
وزارت امور داخلـه    از طرف    انهجداگ

.می شودترتیب 
استخدام متخصصین

:مپنجاهۀماد
هیئــت عامــل مــی توانــد بــه ) ۱(

سلکی وکـاری   منظور ارتقای ظرفیت م   
وتعلیم وتربیۀ معیاری منسوبین مربـوط      
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منظور، په اوندو برخوکې د متخصصینو      

په توه کورني او بهرنـي      ) سالکارانو(
اتباع د امنیتي تصد د عالي شوري لـه         

ن کـې د    موافقې وروسته او په افغانستا    
بهرنیو اتباعو د مسافرت او میـشتېدو د        

.قانون په رعایتولو سره، استخدام کي
فقره کې د درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

شوو متخصصینو د حق الزحمې اندازه د       
امنیتي تصد د عالي شوري لخوا اکل       

.کېي
له وخت خه دمخه انحالل

:یو پنوسمه ماده
ري، که چېرې د امنیتي تصد عالي شو       

تشخیص کي چې د پولیسو واکونه د       
امنیتي تصد د امنیتي خدمتونو د ولـو        
دندو په سرته رسولو قادر دي، کـوالی        

۱۳۹۲الل د   ـشي د امنیتي تصد انح    
کال د وري د میاشتي له لوم نېې خه 

کي پيشنهاد  دمخه د وزیرانو شوري ته      
 او د وزیرانو شوري لخوا د امنیتي تصد

د تصویب په صورت کـې، د       د انحالل   
هغې شتمن تصفیه او د هغـې د نغـدي      

خـارجی را بحیـث      داخلـی و    اتباع
در بخش هـای    ) مشاورین(متخصصین  

شـورای عـالی     ۀموافق بعد از مربوطه  
و رعایت قانون مسافرت     امنیتی تصدی

،در افغانـستان   اتباع خارجی واقامت  
.نمایدداماستخ

اندازۀ حق الزحمـۀ متخصـصین      ) ۲(
این مـاده از طـرف      ) ۱(مندرج فقرۀ   

شورای عالی تصدی امنیتی تعیین مـی       
.گردد

قبل از وقتانحالل
:پنجاه ویکمۀماد

امنیتـی،   تـصدی  شورای عالی  هرگاه
تشخیص نمـاید کـه نـیروهای پولیس 
قادر به انجام تمام وظـایف خـدمات        

یتـی گردیـده انـد      امنیتی تصدی امن  
می توانند قبل ازتاریخ اول حمل سـال        

تصدی امنیتـی را بـه       انحالل۱۳۹۲
نمایـد و    شورای وزیـران پیـشنهاد    

انحـالل تـصدی   در صورت تصویب    
امنیتی از جانـب شـورای وزیـران،        

تصفیه و بعـد از ادای       آن دارائی های 
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وجوهو د پورونو له ورکې وروسـته د        

ـ       قال او  ـدولت د وارداتو حساب ته انت
وسله، مهمات، تجهیزات او ترانسپورتي     
وسایط یې د کورنیو چـارو وزارت تـه         

.تسلیمېي
د پولیسو د واک زیاتوالی

:دوه پنوسمه ماده
ي دې هه وکي و د تصد عالي شور

هرومره ژر د قراردادي کـارکوونکو     
ای د پولیسو ـواک تـه       ) اردانو(

یتي تـصد د چـک      وسپاري او د امن   
.بره کيانحالل زمینه برا

مهر
:دري پنوسمه ماده

د مخصوص مهر لرونکـې      امنیتي تصد 
.ده

د نافذېدو نېه
:لورپنوسمه ماده

ـ        ه د  دغه اساسنامه د تصویب له نېې خ
د وري د میاشتي تر      کالش  .۱۳۹۲

لوم نېې پورې نافذه ده او په رسمي        
.جریده کې دې خپره شي

دیون وجوه نقـدی آن بـه حـساب         
همات، واردات دولت انتقال و سالح، م     

بـه  تجهیزات و وسایط ترانسپورتی آن    
ــسلیم داده   ــه ت ــور داخل وزارت ام

.می شود
افزایش نیروی پولیس

:مادۀ پنجاه ودوم
شورای عالی تصدی سعی بعمل آورد تا       
هرچه زودتر جای کارکنان قـراردادی      

را به نیروی پولیس تفویض و      ) گاردها(
زمینۀ انحالل سریع تصدی امنیتـی را       

.فراهم سازد
مهر
:پنجاه وسومۀماد

تصدی  امنیتی دارای مهر مخصوص می 
. باشد

تاریخ انفاذ
:پنجاه وچهارمۀماد

ــاریخ تــصویب ایــن اساســنامه از ت
ـ  ۱۳۹۲الی اول حمل سـال     ش .هـ

در جریدۀ رسـمی نـشر      ونافذ بوده   
.گردد



)١٠۶۵(مسلسل نمبر رسمي جريده ۹/۹/۱۳۹۰

:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

لین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـین ومحصـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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