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رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د افسرانو ،بریدمالنو او ساتنمنانو د
ذاتي چارو د قانون د ځینو مادو د
تعدیل ،ایزاد او لغو د توشېح په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس
تقنیني فرمان

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان درمورد توشیح
تعدیل ،ایزاد و لغو برخی از مواد
قانون امور ذاتی افسران ،بریدمالن
و ساتنمنان

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د
څلورشپېتمې متاد د ۱۶جتزء او
د نهه اویایمې ماد د حکمونو له مخې،
د افسرانو ،بریدمالنو او ستاتنمنانو د

به تأسی از احکتام جتزء16متادۀ
شصت و چهارم و مادۀ هفتتاد و نهم
قانون اساسی افغانستتان ،تعدیل ،ایزاد
و لغودر برخی از مواد قانون امور ذاتی

ذاتي چارو د قانون په ځینو مادو کتې
تعدیل ،ایزاد او لغو چې د افغانستتان
استتالمي جمهوریتتت دکتتابینې

افستران ،بریدمتالن وساتنمتتنان
راکه به اساس مصتوبۀ شماره ()۱۹
متتخر  1396/12/۱۲کابینتتۀ

د ۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲نېټې ( )۱۹ګڼتې
مصوبې پربنسټ تصویب شتوي دي،
توشېح کوم.

تتان
تالمی افغانست
تت هوری است
جمتت
تصویب گردیده استتت ،توشتیح
می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو کې

وزیر عدلیه و وزیر دولتت در امتور

شماره)۲۵۸( :
تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ :

ګڼه) ۲۵۸( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲ :

1
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د دولت وزیر مخظف دي ،یاد شتوی
تعدیل ،ایزاد او لغو او دغه فرمان د ملي
شوري د لومړنۍ غونډ د جوړېدو له

پارلمانی مخظف اند ،تعتدیل ،ایتزاد
و لغو یاد شده و این فرمان را در خالل
( ) 30روز از تاریخ انعتقاد نخستین

نېټې څخه د ( )۳۰ورځو مود په ترڅ
کې ،هغې شوري ته وړاند کړي.

جلسۀ شورای ملی به آن شورا تقتدیم
نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ

ایتتن فرمتتان از تتتاریخ توشتتیح

او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د
کابینې له مصوبې او د نوموړي قانون د
تعدیل ،ایزاد او لغو له متن سره یو ځای

نافذ و همتراه بتا مصتوبۀ کابینتۀ
جمهتتوری استتالمی افغانستتتان
و متن تعدیل ،ایتزاد و لغتو قتانون

د په رستمي جریتده کتې خپتور
شي.

مذکور ،در جریتدۀ رستمی نشتر
گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

2
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د افسرانو ،بریدمالنو او ساتنمنانو د
ذاتي چارو د قانون د ځینو مادو د
تعدیل ،ایزاد او لغو د طرحې
په هکله د افغانستان اسالمي

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح تعدیل ،ایزاد و لغو
برخی از مواد قانون امور ذاتی

جمهوریت د کابینې
مصوبه

افسران ،بریدمالن
و ساتنمنان

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د
نهه اویایمې ماد د حکم له مختې ،د
افسرانو ،بریدمالنو او ساتنمنانو د ذاتي
چ ارو د قانون د ځینو مادو د تعتدیل،

به تأسی از حکم مادۀ هفتاد ونهم قانون
اساسی افغانستان ،طرح تعدیل ،ایزاد و
لغو برخی از مواد قانون امتور ذاتتی
افسران ،بریتدمالن و ستاتنمنان بته

ایزاد او لغو طرحه د افغانستان اسالمي
جمهوریت دکابینې د۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲
نېټې په غونډه کې د ( )۴مادو په دننه

تۀ
تاده در جلستت
داختتل ( )4متت
متتخر  1396/12/12کابینتتۀ
جمهت وری اسالمی افغانستان تصویب

کې تصویب شوه.

گردید.

شماره)19( :
تاریخ1396/12/12 :

ګڼه) 19( :
نېټه1396 /12 /12 :

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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د افسرانو ،بریدمالنو او
ساتنمنانو د ذاتي چارو د قانون
د ځینو مادو د تعدیل ،ایزاد او
لغو

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

تعدیل ،ایزاد و لغو
برخی از مواد قانون
امورذاتی افسران ،بریدمالن
وساتنمنان
مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

د  ۱۳۹۶کال په ( )۱۲۷۲ګڼه رسمي

فقتتترۀ ( )2متتتادۀ پتتتن م،

جریده کې خپور شتوی د افسترانو،
بریدمالنو ا و ساتنمنانو د ذاتي چارو د
قانون د پنځمې متاد ( )۲فقتره ،د

فقتتتره هتتتای ( 2و )6متتتادۀ
هفتم ،مادۀ هشتم ،پراگراف اخیرفقرۀ
( )3مادۀ چهاردهم ،جزء  1فقرۀ ()1

اوومې ماد ( ۲او  )۶فقره ،اتمه ماده،
تر
تاد د ( )۳فقت
تمې مت
د څوارلست
وروستي پراګراف ،د اته دېرشمې ماد
د ( )۱فقر  ۱جزء او دوه اویایمه او

مادۀ سی و هشتم و مواد هفتاد و دوم
و نود و یکم قانو ن امور ذاتی افسران،
بریتتدمالن و ستتاتنمنان منتشتترۀ
جریدۀ رسمی شماره ( )1272ستال

یو نوي یمه ماد د په النتد وول
تعدیل شي:

 1396ذیتتتتتالی تعتتتتتدیل
گردد:

 -۱د پنځمې ماد ( )۲فقره:

 -1فقرۀ ( )2مادۀ پن م:

( ) ۲بريدمالن او ساتنمنان له پورته څخه

تاتنمنان در
تدمالن و ستت
( ) 2بریتت

ښکته ته په الند ترتیب سره پته دوو
ردیفونو او پنځتو رتبتوکې تصتنیف
کېږي:

دو ردیف و پنج رتبته از بتاال بته
تنیف
تل تصت
تب ذیت
ته ترتیت
تائین بت
پت
می گردند:

لومړی ردیف :په الند رتبوکې شامل

ردیف اول :بریدمالن و ساتنمنان بلند
4
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

لوړ رتبه بریدمالن او ساتنمنان:
 -۱قدمدار سرپرکمشر یتا لتومړی
ساتنمن.

رتبه شامل رتب ذیل:
 -1سرپرکمشرقدمدار یتا لتومړی
ساتنمن.

 -۲د قدمدار سرپرکمشر مرستیال یتا
دوه یم ساتنمن.
 -۳سرپرکمشر یا درېیم ساتنمن.

 -2معاون سرپرکمشر قدمدار یا دوهم
ساتنمن.
 -3سرپرکمشر یا درېیم ساتنمن.

دوه یم ردیف :په الند رتبو کې شامل
ټیټ رتبه بریدمالن او ساتنمنان:
 -۱سرپرکمشر مرستیال یا د درېتیم
ساتنمن مرستیال.

ردیف دوم :بریتدمالن و ستاتنمنان
پائین رتبه شامل رتب ذیل:
 -1معاون سرپر کمشر یا معاون درېیم
ساتنمن.

 -۲پرکمشر یا ساتنمن.

 -2پرکمشریا ساتنمن.

تاد ( ۲او )۶
تې مت
 -۲د اوومت
فقر :

 -2فقتتره های (2و  )6مادۀ
هفتم:

( ) ۲له دوولسمو ټولګيو څخه فارغ لوړ

( ) 2بریدمالن و ساتنمنان بلنتد رتبته

رتبه بریدمالن او ساتنمنان د اړتیا پته
صورت کې د سوق او ادار د مهارت
په لرلو ،د اړونتد ادار د تعلیمتي
مرکز د افسرۍ کورس له بریالي ویلو

فارغ صنوف دوازدهتم درصتورت
ضرورت با داشتن مهارت سوق و اداره
بعد از فرا گیری موفقانۀ کورس افسری
مرکز تعلیمی ادارۀ مربوطه بته رتبته

وروسته د دوه یم بریدمن یا دوه یتم
څارن رتبې ته ارتقاء کوي.د نومتوړو
افسرانو راتلونکي ترفیعات دد قانون

دوهم بریدمن یا دوهم څتارن ارتقتا
می نمایند .ترفیعات بعتدی افستران
متذکره مطابق احکام این قانون صورت

له حکمونو سره سم صورت مومي.

می گیرد.
5
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

( )۶له لېسانس څخه د لتوړ بریتالي
تحصیل موده د افسر د خدمت د ترفیع
په قدم ،او تقاعدکې محاسبه کېږي.

( )6مدت تحصیل مخفقانۀ بتاالتر از
لیسانس در قدم ترفیع و تقاعد افستر
محاسبه می گردد.

 -۳د اتمې ماد ( )۱فقره:

 -3فقرۀ ( )1مادۀ هشتم:

( ) ۱هغه شخص د پرکمشر یا ساتنمن
په توګه استخدام کېدای شي چې دد
قانون به شپږمه ماده کې پر درج شوو

( ) 1شخصی به حیث پرکمشتر یتا
ساتنمن استخدام شده می تواند کته
عالوه بتر شترایم منتدرج متادۀ

شرایطو برسېره له نهم څخه تر دوولسم
ټولګي فارغ وي او د ادار د مسلکي
اساساتو د زده کړ تعلیمي دور یې د

ششم این قانون فارغ صنف نهم التی
دوازدهم بو ده و دوره هتای تعلیمتی
آموزش اساسات مستلکی اداره را در

هېواد د ننه یا به ر له تعلیمي مرکزونتو
څخه په یوه کې مخفقانه تېر کتړ
وي.

یکی از مراکز تعلیمی داخل یا ختارج
کشتتور موفقانتته ستتپری نمتتوده
باشد.

 -۴د څتتوارلسمې ماد د ()۳
فقر وروستي پراګراف:

 -4پراگراف اخیر فقرۀ ( ) 3مادۀ
چهاردهم:

که چېر د افسر ،بریدمل یا ستاتنمن
رتبه د هغوی له بست څخه لوړه وي ،د
یوه لوړ بست امتیاز او معاش او په هغه

هرگاه رتبه افسر ،بریدمل یا ستاتنمن
بلند تر از بست آنها باشد ،امتیتاز و
معاش یک بست باالتر و در صتورتی

صورت کې چې د افستر ،بریتدمل
یاساتنمن بست د هغو له رتبو څخه لوړه
وي د یو لوړ رتبې امتیاز او معاش

ک ه بست افسر ،بریدمل یا ساتنمن بلند
تر از رتبه آنها باشد ،امتیاز و معاش یک
ته
تا پرداختت
ته آنهت
تاالتر بت
ته بت
رتبت

هغو ته ورکول کېږي.

می شود.
6

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

 -۵د اته دېرشمې متاد د ()۱
فقر  ۱جزء:

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

تادۀ
ترۀ ( )1مت
تزء  1فقت
 - 5جت
سی و هشتم:

 -۱پرکمشر یا ساتنمن او دسرپرکمشر

 -1پرکمشر یتا ستاتنمن و معتاون

مرستیال یا د درېیم ساتنمن مرستیال د
دوو کلونو مود بشپړول.

سرپرکمشر یا معاون درېیم ستاتنمن
اکمال مدت دو سال.

 -۶دوه اویایمه ماده:

 -6مادۀ هفتاد و دوم:

( ) ۱د افسر ،بریدمل یا ساتنمن د تقاعد

( )1حقوق تق اعد افسر ،بریتدمل یتا

حقوق د هغه معلولیت په صورت کتې
چې د دند د اجراء خنتډ شتي ،د
معلولیت د تثبیت د صحي کمېسیون د
تصدیق پربنسټ د قانون له حکمونتو

ساتنمن در صورت معلولیت که متانع
اجرای وظیفته گتردد ،بته استاس
تصدیق کمیسیون صحی تثبیت معلولیت
مطتتابق احکتتام قتتانون ،اجتتراء

سره سم ،اجراء کېږي.
( ) ۲د افسر ،بریدمل یا ساتنمن د تقاعد
حقوق د هغه دوامدار نتاروغۍ پته

می گردد.
( )2حقوق تقاعد افسر ،بریتدمل یتا
ستتاتنمن در صتتورت مری تتی

صورت کې چې د دند د اجراء خنډ
شي ،د د قا نون د اته شپېتمې ماد له
حکمونو سره ستم د اړونتد صتحي
کمېسیون د تصدیق پر بنسټ ،اجتراء

دوامداری که مانع اجرای وظیفه گردد،
به اساس تصدیق کمیستیون صتحی
مربتتو مطتتابق احکتتام متتادۀ
شصت وهشتم این قتانون ،اجتراء

کېږي.

می گردد.

 -۸یونوي یمه ماده:

 -8مادۀ نود و یکم:

( )1این قانون از تاریخ توشیح نافذ و
در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ

( ) ۱دغه قانون د توشېح له نېټې څخه
نافذ او په رستمي جریتده کتې د
7
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

خپور شي او په نافذېدو ستره یتې د
۱۳۸۹ /۵ /۳۰نېټې په ( )۱۰۳۵ګڼه
رسمي جریده کې خپور شوی د ملتي

آن قانون امور ذاتی افسران و بریدمالن
اردوی ملی منتشرۀ جریتدۀ رستمی
شتتتتماره ( )1035متتتتخر

اردو د افسرانو او بریدمالنو د ذاتتي
چارو قانون ،د  ۱۳۹۳ /۲ /۲۰نېټتې
په ( )۱۱۳۳ګڼه رسمي جریتده کتې

 ،1389/5/30قانون امتور ذاتتی
پتتولیس ملتتی ،امنیتتت ملتتی
و ادارات دارای تشتتکیالت نظتتامی

خپور شوی د ملي پولیسو ،ملي امنیت
او ورته نظامي تشکیالتو لرونکو ادارو
د ذاتي چارو قانون او د هغه نور مغایر
حکمونه لغو کېږي.

مشابه منتشرۀ جریدۀ رستمی شتماره
( )1133متتخر  1393/2/20و
ستتایر احکتتام مغتتایر آن لغتتو
می گردد.

( ) ۲هغه افسران ،بریدمالن او ساتنمنان
چې دد قانون له انفاذ څخه د مخته
متقاعد شوي دي ،د هغوی تقاعتد د

( ) 2افسران ،بریدمالن و ساتنمنانی که
قبل از انفاذ ایتن قتانون ،متقاعتد
گردیتتده انتتد ،تقاعتتد آنهتتا

۱۳۸۹ /۱ /۱۰نېټې په ( )۱۰۱۶ګڼه
رسمي جریده کتې خپتره شتو د
افسرانو ،بریدمالنو او ساتنمنانو د تقاعد
د حقوقو د تنظیم له مقرر سره ستم

مطابق مقررۀ تنظتیم حقتوق تقاعتد
افسران ،بریدمالن و ساتنمنان منتشرۀ
جریتتدۀ رستتمی شتتماره ()1016
متتتخر  1389/1/10اجتتتراء

اجراء کېږي.

می گردد.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د افسرانو ،بریدمالنو او ستاتنمنانو د
ذاتي چارو د قانون په شپاړسمه ماده کې

فقرۀ ( ) 9در مادۀ شانزدهم فقرۀ ()3
در مادۀ پن اه و سوم و فقترۀ ( )4در

( )۹فقره په دري پنځوسمه ماده کتې

مادۀ شصت و چهارم قانون امور ذاتی
8
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

( ) ۳فقره او په څلور شپېتمه ماده کې
( ) ۴فقره د په الند وول ایزاد شي:

افسران ،بریدمالن وساتنمنان ذیالی ایزاد
گردد:

 -۱شپاړسمه ماده:

 -1مادۀ شانزدهم:

( )۹د ارکان حربتي ستند لرونکتي
افسران دد قانون د شپاړسمې ماد د
 ۲جزء په ( ) ۶فقره کې له امتیاز څخه
برخمن کېږي.

( ) 9افسران دارای سند ارکان حربی از
امتیاز جزء  ۲فقرۀ ( )6مادۀ شانزدهم
تتفید
تانون مستتت
تن قتتت
ایتتت
می گردند.

دد فقر په مفهوم ارکان حرب هغه
سند دی چتې د لېستانس د نظتامي
تحصیلي سند لرونکي افسران ،د خپلو

ارکان حرب به مفهتوم ایتن فقتره
سندی استت کته افستران دارای
تانس
تامی لیست
تیلی نظت
تند تحصت
ست

لوړ و زده کړو د ادامې لپاره په نظامي
بېالبېلو برخو کتې لکته د نظتامي
دوکتورینو زده کړه ،په اوپراتیفتي او
ستراتیژیکو برخوکې د ځواکتتونو د

جهت ادامۀ تحصتیالت ختوی در
بخ های مختلف نظتامی از قبیتل
آموزش دکتورین نظامی ،صنعت حرب
و سوق وادارۀ صنوف مختلف قوت ها

بېالبېلو ټولګیو د حرب په صتنعت او
سوق او اداره کې د هېواد دننه او بهر
په بریالي وول ترسره کړ او نوموړی

در بخ های اوپراتیفی وستراتیژیک
در داخل و خارج ازکشور موفقانته
تذکور را
تند متت
ته وستت
فراگرفتتت

سند یې ترالسته کتړی وي چتې د
تحصی التو موده یې یو کال او یا له هغو
څخه زیاته وي.

بدست آورده بتا شتند کته متدت
تحصیالت شان یک سال ویا بیشتر ا ز
آن باشد.

 -۲دري پنځوسمه ماده:

 -2مادۀ پن اه و سوم:

( ) ۳هغه شمېر افسران ،بریتدمالن او

()3آنعده از افستران ،بریتدمالن و
9
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

ساتنمنان چې دد قانون له انفاذ څخه
د مخه تردوو کلونو او شپږو میاشتتو
پور په حبس محکوم شوي وي ،پته

ساتنمنانی که قبل از انفاذ این قانون الی
دوسال وش ماه محکوم بته حتبس
گردیده اند ،در صورتی کته واجتد

هغه صورت کې چې دد قتانون لته
حکمونو سره سم د تقرر د شترایطو
لرونکي وي ،د نظامي سکتور د ادارو

شرایم تقرر مطابق احکام این قتانون
باشند ،در بست های ختالی ادارات
ستتکتور نظتتامی مقتترر شتتده

په تشو بستونو کې مقررېدای شي.

می توانند.

 -۳څلورشپېتمه ماده:

 -3مادۀ شصت وچهارم:

( ) ۴د افسرانو ،بریدمالنو او ساتنمنانو
د تقاعد د حقوقو په تثبیت او ستن

حقوق تقاعد
( )4در تثبیت و سن
افسران ،بریدمالن و ساتنمنان متدت

کې شپږمیاشتې یا له هغه څخه زیتات
یو کال محاسبه کېږي او له شپږومیاشتو
څخه کمه متوده د محاستبې وړ نته
دی.

ش ماه یتا بیشتتر ازان یکستال
محاسبه گردیده و متدت کمتتر از
شتت متتاه قابتتل محاستتبه
نمی باشد.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

د افسرانو ،بریدمالنو او ستاتنمنانو د
ذاتي چارو د قانون د پنځمې متاد د
( ) ۳فقر د شپاړسمې متاد د ()۵

تم فقتترۀ ( )3متتادۀ پتتن م و
حکت
فقرۀ ( )5متادۀ شتانزدهم و متادۀ
هفتاد وپتن م قتانون امتور ذاتتی

فقر او د پنځه اویایمې ماد حکم د
لغو شي.

افسران ،بریدمالن و ستاتنمنان لغتو
گردد.

10
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مادۀ چهارم:

څلورمه ماده:

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

دغه تعدیل ،ایزاد او لغو د توشېح لته
نېټې څخه نافذ او په رسمي جریده کې

این تعدیل ،ایزاد و لغو از تاریخ توشیح
تر
تمی نشت
تدۀ رست
تذ و در جریت
نافت

د خپور شي.

گردد.
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د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د
نامه د تعدیل د توشېح په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس
تقنیني فرمان

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان در مورد توشیح
تعدیل نام وزارت تجارت
و صنایع

ګڼه)261( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲ :

شماره)261( :
تاریخ1396 /12/۱۲ :

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانستتتان د اساستتي نتتانون

ه تأسی از احکام جتزء  16متادۀ

د څلور شپېتمې مادې د  ۱۶جزء او د
نهه اویایمې مادې د حکمونو له مخې،
په صتنعت او ستوداګرۍ وزارت د

شصت وچهارم و مادۀ هفتاد و نهت
تر
تتان ،طت
تی افغانست
تانون اساست
نت
تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع ته

ستتوداګرۍ او صتتنایعو وزارت د
نامه د تعدیل طرحه چې د افغانستتان
استتالمي جمهوریتتت دبتتا ینې
د  ۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲نېټې ()۱۹ګڼتې

وزارت صنعت و تجارت را بته ته
اساس مصو ۀ شتماره ( )۱۹متؤر
 1396/12/۱۲با ینتتۀ جمهتتوری
اسالمی افغانستان ه داخل ( )2متاده

مصو ې پر نسټ د ( )۲مادو په دننته
بې تصویب شوی ده ،توشېح بوم.

تصویب گتتردیتتده است ،توشیح
می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو بې

وزیر عدلیه و وزیر دولتت در امتور

د دولت وزیر مؤظف دي ،نومتویی
تعدیل او دغه فرمان د ملي شتوري د

پارلمانی مؤظف اند ،تعدیل متکبور
و این فرمان را در خالل مدت ()30
12
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

لومړنۍ غونډې د جویېدو له نېټې څخه
د ( ) ۳۰ورځو مودې په ترڅ بې ،هغې
شوري ته ویاندې بړي.

روز از تاریخ انعقاد نخستتین جلستۀ
شورای ملتی ته ن شتورا تقتدی
نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافک
او د افغا نستان اسالمي جمهوریتت د
با ینې له مصو ې او د نومویي تعدیل له

این فرمان از تاریخ توشیح نافک و همراه
ا مصو ۀ با ینۀ جمهتوری استالمی
افغانستتتتان و متتتتن تعتتتدیل

متن سره یو ځای دې په رسمي جریده
بې خپور شي.

تر
تمی ن ت
تدۀ رست
تکبور در جریت
مت
گردد.

محتمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محتمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د
نامه د تعدیل د طرحې په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د با ینې

مصو ۀ
با ینۀ جمهوری اسالمی
افغانستان در مورد طر تعدیل
نام وزارت تجارت

مصو ه

و صنایع

ګڼه)۱۹( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲ :
د افغانستتتان د اساستتي نتتانون د

شماره)۱۹(:
تاریخ1396/12/۱۲ :
تته تأستتی از حکتت متتادۀ

نهه اویایمې مادې د حک له مختې ،د
ستتوداګرۍ او صتتنایعو وزارت د
نامه د تعتدیل طرحته د افغانستتان

هفتاد و نه نانون اساسی افغانستتان،
طتتتر تعتتتدیل نتتتام وزارت
تجارت و صنایع ه داختتتل ()2

استتالمي جمهوریتتت د بتتا ینې
د  ۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲نېټې په غونتډه
بې د ( ) ۲مادو په دننه بې تصتویب
بړه.

متتتاده درجلستتتۀ متتتؤر
1396/12/۱۲با ینتتۀ جمهتتوری
استتالمی افغانستتتان تصتتویب
گردید.

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

14
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د سوداګرۍ او صنایعو وزارت
د نامه تعدیل

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

تعدیل نام وزارت تجارت و
صنایع
مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوم دې

نام وزارت تجارت و صنایع در عنوان

د هغه وزارت په عنوان او پته نافتکو
تقنیني ستندونو بتې د صتنعت او
سوداګرۍ په وزارت ،تعدیل شي.

ن وزارت و در اسناد تقنینی نافک ته
وزارت صنعت و تجتارت ،تعتدیل
گردد.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

دغه تعدیل د توشېح له نېټې څخه نافک
او په رسمي جریده بې دې خپور شي.

این تعدیل از تاریخ توشیح نافتک و در
جریدۀ رسمی ن ر گردد.

15
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دخپلواکو بودجوي واحدونو د
ادارو له عنوانونو او له نافذو تقنیني
سندونو څخه د خپلواکې
کلمې د حذف د توشېح
په هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د جمهور رئیس
تقنیني فرمان

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

فرمان تقنینی
رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان درمورد توشیح
حذف کلمۀ مستقل از عناوین
ادارات واحد های بودجوی
مستقل و اسناد
تقنینی نافذ

شماره)۲۶۳( :
تاریخ1396/12/۱۲ :

ګڼه)۲۶۳( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲ :

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

د افغانستتتان د اساستتي نتتانون د
څلورشپېتمې مادې د  ۱۶جتء او د
نهه اویایمې مادې د حکمونو له مخې د

به تأسی ازاحکتام جتء  16متادۀ
شصت و چهارم و مادۀ هفتتاد و نهم
نتانون اساسی افغانستان ،طرح حذف

خپلواکو بودجوي واحدونو د ادارو له
عنوانونو او له نافذو تقنینتي ستندونو
څخه د خپلواکې کلمې د حذف طرحه
چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د

تتقل از عنتتاوین ادارات
تۀ مست
کلمت
واحد های بودجوی مستقل و استناد
تقنینی نافذ را که به اساس مصتتوبۀ
شتتتتتماره ( ) 19متتتت ر

کابینې د ۱۳۹۶/۱۲/۱۲نېټې د ()۱۹
ګڼه مصوبې پربنسټ د ( )۲مادو په دننه
توې ده ،توش تېح
توی شت
تې تصت
کت

 1396/12/12کابینتتۀ جمهتتوری
اسالمی افغانستان به داخل ( )2متاده
تصوی گردیتده استت ،توشتیح

کوم.

می دارم.
16
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دوه یمه ماده:

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چاروکې د
دولت وزیر مکلف دي ،یاد حتذف او

وزیر عدلیه و وزیر دولتت در امتور
پارلمانی م ظف اند ،حذف متذکره و

دغه فرمان د ملي شتوري د لتومړنۍ
غونډې د جوړېدو له نېټې څخه د ()۳۰
ورځو مودې په ترڅ کې هغې شوري ته
وړاندې کړي.

این فرمان را در ختالل مدت ()30
روز از تاریخ انعقاد نخستتین جلستۀ
شورای ملتی بته ن شتورا تقتدیم
نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ
او د افغانستان د اسالمي جمهوریت د
کابینې له مصوبې او نوموړي حذف سره

این فرمان از تاریخ توشتیح نافتذ و
همراه با مصتوبۀ کابینته جمهتوری
استتالمی افغانستتتان وحتتذف

یو ځای دې په رسمي جریده کې خپور
شي.

تمی
تدۀ رستت
تذکور در جریتت
متت
نشرگردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

17
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د خپلواکو بودجوي واحدونو د
ادارو له عنوانونو او نافذو تقنیني
سندونو څخه د خپلواکې کلمې د
حذف د طرحې په هکله دافغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
درمورد طرح حذف کلمۀ مستقل
از عناوین ادارات واحد های

د اسالمي جمهوریت د کابینې
مصوبه

بودجوی مستقل و اسناد
تقنینی نافذ

د افغانستتتان د اساستتي نتتانون د
نهه اویایمې مادې د حکم له مختې د
خپلواکو بودجوي واحدونو د ادارو له
عنوانونو او نافذو تقنیني سندونو څخه د

بتته تأستتی از حکتتم متتادۀ
هفتاد و نهم نانون اساسی افغانستان،
طتترح حتتذف کلمتتۀ مستتتقل
از عنتتاوین ادارات واحتتد هتتای

خپلواکې کلمې د حذف طرحه د ()۲
مادو په دننه کې د افغانستان د اسالمي
جمهوریت دکابینې د۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲

بودجوی مستقل و اسناد تقنینی نافتذ
بداختتل ( )2ماده در جلتتتسۀ
متت ر 1396/12/۱۲کابینتتۀ

توی
تې تصت
تډه کت
ته غونت
تې پت
نې ټت
شوه.

جمهوری اسالمی افغانستان تصتوی
گردید.

شماره ) ۱۹( :
تاریخ1396/ 12 /۱۲ :

ګڼه)۱۹( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۲ :

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

18

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

د خپلواکو بودجوي واحدونو د
ادارو له عنوانونو او نافذو
تقنیني سندونو څخه د خپلواکې
کلمې حذف

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

حذف کلمۀ مستقل از عناوین
ادارات واحد های بودجوی
مستقل و اسناد
تقنینی نافذ
مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د

تتقل از عنتتاوین ادارات
تۀ مست
کلمت

خپلواک کمېسیون ،د  ۱۳۸۲کال په
( ) ۸۱۸ګڼه رسمي جریده کې خپتور
شوی د افغانستان د اساسي نانون پته

واحد های بودجوی مستقل و استناد
تقنینی نافذ به استانای کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکتی،

اته پنځوسمه ماده کې درج شوی د بشر
د حقونو د خپلواک کمېستیون ،پته
یوسلو شپږ پنځوسمه ماده کتې درج
شوی د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او

تر
تو بشت
تتقل حقت
تیون مست
کمیست
افغانستان ،مندرج مادۀ پنجاه و هشتم،
کمیسیون مستقل انتخابتات منتدرج
مادۀ یکصد و پنجاه و ششم وکمیسیون

په یو سلو اووه پنځوسمه ماده کې درج
شوی د اساسي نانون پر تطبیق د څارنې
د خپلواک کمېسیون پته استتانا د

مستقل نظتارت بتر تطبیتق نتانون
تد و
تادۀ یکصت
تدرج مت
تی منت
اساست
پنجتتاه و هفتتتم نتتانون اساستتی

خپلواکو بودجوي واحدونو د ادارو له
عنوانونو او نافذو تقنیني سندونو څخه د
خپلواک کلمه دې حذف شي.

افغانستان منتشترۀ جریتدۀ رستمی
شماره( )818ستال  1382حتذف
گردد.

19
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مادۀ دوم:

دوه یمه ماده:

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

دغه حذف د توشېح له نېټې څخه نافذ
او په رسمي جریده کتې دې خپتور

ایتتن حتتذف از تتتاریخ توشتتیح
تر
تمی نشت
تدۀ رست
تذ و در جریت
نافت

شي.

گردد.

20
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو
دقانون په ځینو مادوکې د تعدیل او
ایزاد د توشېح په هکله دافغانستان
اسالمي جمهوریت د رئیس
تقنیني فرمان

فرمان تقنینی
رئیس جمهور اسالمی افغانستان
در مورد توشیح تعدیل و ایزاد در
برخی از مواد قانون کارکنان
خدمات ملکی

ګڼه) ۲۶۹( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۴ :

شماره)2۶9( :
تاریخ1396/12/14 :

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د

به تأسی از احکام جتزء  16متادۀ

څلور شپېتمې مادې د ۱۶جتزء او د
نهه اویایمې مادې د حکمونو له مخې ،د
ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون

شصت وچهارم و مادۀ هفتتاد ونهت
قانون اساسی افغانستان ،تعدیل و ایزاد
در برخی از مواد قتانون کارکنتان

تدیل او
تې تعت
تادو کت
تو مت
ته ځینت
پت
تالمي
تتان است
تې د افغانست
تزاد چت
ایت
جمهوریت دکابینې د۱۳۹۶ /۱۲ /۱۴
نېټتې ( )۲۱ګڼې مصوبې پر بنسټ د

خدمات ملکتی را کته بته استا
مصتتوبش شتتماره ( )21متتؤر
1396/12/14کابینتش جمهتتور
اسالمی افغانستان به داخل ( )3متاده

( )۳مادو په دننه کې تصویب شوې ده،
توشېح کوم.

تصویب گردیتده استت ،توشتیح
می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د عدلیې وزیر او په پارلماني چارو کې

وزیر عتت دلیه و وزیر دولت در امور

د دولت وزیر مؤظف دي ،یاد شتو
تعتتدیل او ایتتزاد او دغتته فرمتتان

پارلمانی مؤظف اند ،تعدیل و ایزاد یاد
شتتتده و ایتتتر فرمتتتان را
21
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

دملي شوري دلومړنۍ غونډې د جوړېدو
له نېټې څخه د( )۳۰ورځو مودې پته
ترڅ کې ،هغې شوري ته وړاندې کړي.

در خالل مدت ( )30روز از تتاریخ
انعقاد نخستیر جلسش شورا ملی به آن
شورا تقدی نمایند.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ
او د افغانستان اسالمي جمهوریتت د
کابینې له مصوبې او د نوموړي ایزاد او

ایر فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه
بتتا مصتتوبش کابینتتش جمهتتور
اسالمی افغانستان و متر تعدیل و ایزاد

تعدیل له متر سره یو ځا دې په رسمي
جریده کې خپور شي.

تر
تمی ن ت
تدۀ رست
تذکور در جریت
مت
گردد.

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

محمد اشرف غنی
رئیس جمهور اسالمی افغانستان
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو
دقانون په ځینو مادوکې د تعدیل او
ایزاد د طرحې په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د کابینې

مصوبش
کابینش جمهور اسالمی افغانستان
درمورد طرح تعدیل و ایزاد در
برخی از مواد قانون کارکنان

مصوبه

خدمات ملکی

ګڼه) ۲۱( :
نېټه۱۳۹۶ /۱۲ /۱۴ :
د افغانستتتان د اساستتي قتتانون

شماره)21( :
تاریخ1396/ 12 /14 :
به تأسی از حک مادۀ هفتتاد و نهت

د نهه اویایمې مادې د حک له مختې،
د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون
په ځینو مادو کې د تعتدیل او ایتزاد

قانون اساسی افغانستان ،طرح تعدیل و
ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان
خدمات ملکی بتداخل ( )۳متاده در

طرحه د افغانستان اسالمي جمهوریت
د کابینې د  ۱۳۹۶ /۱۲ /۱۴نېټې په
غونډه کې د ( )۳مادو په دننته کتې
تصویب شوه.

جلسش مؤر 1396/12/۱۴کابینتش
جمهور اسالمی افغانستان تصتویب
گردید.

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

محمد اشرف غنی
رئیس جمهور اسالمی افغانستان
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

د ملکي خدمتونو د کارکوونکو
د قانون په ځینو مادوکې تعدیل
او ایزاد

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد
قانون کارکنان خدمات
ملکی

لومړۍ ماده:

مادۀ اول:

د  ۱۳۸۷کال په ( )۹۵۱ګڼه رسمي

فقرۀ ( ) 1مادۀ ش  ،مواد نه  ،ده ،

جریده کې خپتور شتو د ملکتي
خدمتونو د کتارکوونکو د قتانون د
شپږمې مادې ( )۱فقره ،نهمه ،لستمه،
یوولسمه ،شپاړسمه ،د اتته وی تتمې

یازده  ،شانزده  ،جزء  2فقترۀ ()1
مادۀ بیست و ه ت و متادۀ ستی ام
تی
تدمات ملکت
تان خت
تانون کارکنت
قت
تماره
تمی شت
تدۀ رست
ترۀ جریت
منت ت

مادې د ( )۱فقرې  ۲جزء او دېرشمه
ماده دې په الندې ډول تعدیل شي:

تدیل
تال 1387ذی تالت تعت
( )951ست
گردد:

 -۱د شپږمې مادې ( )۱فقره:

 -1فقرۀ ( )1مادۀ ش :

( )۱ملکي خدمتونه د ( )۱۰بستتونو
لرونکی او هر بستت د ( )۵قتدمونو
لرونکی د او په النتدې ردیفونتو
تصنیفېږي:

( )1خدمات ملکی دارا ( )10بست
و هر بست دارا ( )5قدم بوده و به
ردیتتف هتتا ذیتتل تصتتنیف
میگردد:

 -۱د الف ردیف :فتو او متافو
بستونه.
 -۲د ب ردیف :لومړ او دوه یت

 -1ردیف الف :بست ها فتتو و
مافو .
تا اول
تت هت
تف ب :بست
 -2ردیت

بستونه.
 -۳د ج ردیف :درېتی او څلتورم
بستونه.

و دوم.
 -3ردیف ج :بست هتا ستوم و
چهارم.
24
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او شتتپږم

 -۴د د ردیتتف :پتتن
بستونه.
 -۵د هت ردیتف :اووم او اتتتت

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

 -4ردیف د :بست ها پنجتت و
ش .
 -5ردیف هت :بست ها هفتت و

بستونه.

ه ت .

 -۲نهمه ماده:

 -2مادۀ نه :

( ) ۱ددې قانون په شپږمه ماده کې درج
شوي د (الف) ردیف د کتارکوونکو

( ) 1استخدام و ستایر امتور ذاتتی
کارکنان ردیف (الف) منتدرج متادۀ

استخدام او نورې ذاتي چارې په جتال
تقنیني سند کې تنظیمېږي.
( ) ۲ددې قانون په شپږمه ماده کې درج

ش ایر قانون در سند تقنینی جداگانه
تنظی می گردد.
( ) 2استتتخدام کارکنتتان ردیتتف

شوي د (ب) ردیتف د کتارکوونکو
استخدام د ملکي خدمتونو د تعییناتو د
بورد او د وزارتونو او دولتتي ادارو د
واکمر استازي په واستهه وتورت

(ب) مندرج مادۀ ش ایتر قتانون
تدمات
تات خت
تورد تعیینت
تب بت
توست
ملکی و نمایندۀ با والحیت وزارت ها
و ادارات دولتتتتتی وتتتتورت

مومي.
( ) ۳د (ج) ردیتتف د کتتارکوونکو
استخدام او ددې قانون په شپږمه ماده

می گیرد.
( )3استخدام کارکنان ردیتف (ج) و
استخدام اشخاص واجتد شترایب در

کې درج شوي د (د) ردیف په مسلکي
بستونو کتې د شترایهو د لرونکتو
اشخاوو استخدام د وزارتونو او دولتي
ادارو د تعییناتو د کمېټو له لوري او له

بست ها مسلکی ردیف (د) مندرج
مادۀ ش ت ایتر قتانون از طترف
کمیته هتا تعیینتات وزارت هتا و
ادارات دولتی و نظارت از آن توستب

هغه څخه څارنه د اداري اوالحاتو او

کمیسیون مستقل اوتالحات ادار و
25
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون په
واسهه وورت مومي.
( )۴ددې قانون په شپږمه ماده کې درج

ختتتدمات ملکتتتی وتتتورت
می گیرد.
( )4استخدام اشخاص واجد شرایب در

شوي د (د) ردیف په اداري او مالتړیزو
بستونو کې د شرایهو لرونکو اشخاوو
استخدام ،له وزارتونو او دولتي ادارو

بستتت هتتا ادار و حمتتایو
ردیف (د) مندرج مادۀ ش ایر قانون،
تب
تی توست
تان جمعت
تا امتحت
از طریت

تې د اداري
تارۍ کت
ته همکت
تره پت
ست
اوالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک
کمېسیون په واسهه د ډله ییزې ازموینې
له الرې وورت مومي.

کمیسیون مستقل اوتالحات ادار و
تا
تار بت
تی در همکت
تدمات ملکت
خت
وزارت ها و ادارات دولتی وتورت
می گیرد.

تې
تې ګڼت
تانون د دوه یمت
( ) ۵ددې قت
ضمیمې له ( )۱فقرې ستره ست  ،د
تحصیلي سند له په پام کې نیولو سره ،د

( ) 5استخدام استتادان ،معلمتیر و
تدار
تب ،متت
تان مکاتتت
مدرستت
وسایر مؤسسات تعلیمی دولتی م ابه

پوهنې وزارت د ورته(م ابه) دولتتي
ښوون یو ،مدرسو او دولتي ښتوونیزو
توونکو او
تتاذانو ،ښت
تو د است
مؤ س ست
مدرسینو استخدام له پوهنې وزارت سره

وزارت معارف با نظر داشتت ستند
تحصیلی مهابا فقترۀ ( )1ضتمیمش
شتتتماره دوم ایتتتر قتتتانون از
طریتتا امتحتتان جمعتتی توستتب

په همکارۍ کې د اداري اوالحاتو او
ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون په
واسهه د ډله ییزې ازموینې لته الرې،

کمیستتیون مستتتقل اوتتالحات
ادار و خدمات ملکی در همکار با
وزارت معتتتتارف ،وتتتتورت

وورت مومي.
( ) ۶که چېرې ددې مادې په ( )۳فقره
کې درج شوي د (ج او د) ردیفونو په

می گیرد.
( )6هر گاه در بست ها خالی ردیف
ها (ج و د) مندرج فقرۀ ( )3ایتر
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ت و بستونو کې د وزارتونو او دولتي
ادارو د تعییناتو د کمېټو له لوري د یوه
کال مودې په ترڅ کې استخدام وورت

ماده از طرف کمیته هتا تعیینتات
وزارت هتتتا و ادارات دولتتتتی
در خالل متدت یکستال استتخدام

ونه مومي ،ددې مادې په ( )۴فقره کې
د درج شوې ډله ییزې ازموینې تتاب
کېږي.

وورت نگیرد ،تاب امتحتان جمعتی
منتتدرج فقتترۀ ( )4ایتتر متتاده
می گردد.

( ) ۷د قضائیه قوې د ملکي خدمتونو د
کارکوونکو استتخدام د قتانون لته
حکمونو سره س په استتننايي ډول د
قضا ئیه قوې د اداري عمومي آمریت په

( )7استخدام کارکنان خدمات ملکی
قوۀ قضائیه استنناءً توستب آمریتت
عمومی ادار قوۀ قضائیه مهابا احکام
قانون در همکار تخنیکی و نظتارت

واسهه د ا داري اوالحاتو او ملکتي
خدمتونو دخپلواککمېسیون په تخنیکي
همکارۍ اوڅارنې وورت مومي.

کمیستتیون مستتتقل اوتتالحات
تورت
تی وت
تدمات ملکت
ادار و خت
می گیرد.

( ) ۸په ډله ییزې ازموینې او ریزرفتي
داوطلبانو پورې اړوندې چتارې لته
هغې جال کړنالرې سره ست چتې د
اداري اوالحاتو او ملکي ختدمتونو د

( )8امور مربوط به امتحان جمعتی و
داوطلبان ریزرفتی طبتا طرزالعمتل
جداگانش که توسب کمیسیون مستتقل
اوتتتالحات ادار و ختتتدمات

خپلواک کمېسیون په واستهه وضت
کېږي ،تنظیمېږي.
( ) ۹په دې قانون کتې د درج شتوو

تی
تی شتود ،تنظت
ملکتی وضت مت
می گردد.
( ) 9شتتخص حایزستتند تحصتتیلی

شرایهو لرونکی د ماسترۍ د تحصیلي
سند لرونکی شخص په هغه وورت کې
کولی شي دوه ی بست احراز کتړي

ماستر واجد شترایب ایتر قتانون
دروتتورتی متتی توانتتد بستتت
دوم را احتتتراز نمایتتتد کتتته
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چې په دندې پورې اړوند لږ تر لږهْ دوه
کاله کاري تجربې لرونکی او د لومړي
بست د احراز په وورت کې ،په دندې

دارا تجربش کار حد اقل دو ستال
مرتبب به وظیفه ودروتورت احتراز
تار
تش کت
تت اول ،دارا تجربت
بست

پورې اړوند لږ تر لږهْ د دریو کلونتو
کاري تجربې لرونکی وي.
( ) ۱۰په دې قانون کې د درج شتوو

حد اقل سه سال مرتبب بته وظیفته
باشد.
( )10شخص حایزسند تحصیلی دکتورا

شرایهو لرونکی د دوکتورا د تحصیلي
سند لرونکی شخص په هغه وورت کې
کولی شي دوه ی بست احراز کتړي
چې په دندې پورې اړوند لږ تتر لتږهْ

واجتتتتد شتتتترایب ایتتتتر
قانون دروورتی متی توانتد بستت
دوم را احتتتراز نمایتتتد کتتته
دارا تجربش کار حد اقل یکستال

یو کال کاري تجربتې لرونکتی او د
لومړي بست د احراز په وورت کې ،په
دندې پورې اړوند لږ تتر لتږۀ د دوو

ته و
ته وظیفتتت
ترتبب بتتت
متتت
دروورت احراز بستت اول ،دارا
تجربش کار حد اقل دوسال مرتبب به

کلونو کاري تجربې لرونکی وي.
( ) ۱۱له وزارتونو او دولتي ادارو سره
په همکارۍ کې د اداري اوالحاتو او
ملکي خدمتونو خپلتتواک کمېسیون،

وظیفه باشد.
( )11کمیسیون مستتقل اوتالحات
ادار و خدمات ملکی در همکار با
وزارت ها و ادارات دولتی ،کادرها

د ملکي خدمتتتونو کادرونه رامن ته
کوي.
( )۱۲د ملکي خدمتونو دکادرونتو د

ختتتدمات ملکتتتی را ایجتتتاد
مینماید.
( )12حتتاالت و شتترایب ایجتتاد

رامن تهکولو حاالت اوشرایب په جتال
تقنیني سند کې ،تنظیمېږي.

کادرها خدمات ملکی در سند تقنینی
جداگانه ،تنظی میگردد.
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 -3مادۀ ده :

( ) ۱په دې قانون کتې د درج شتوو
شرایهو لرونکی شخص د تش(ختالي)

( ) 1شخص واجد شرایب مندرج ایتر
قتتانون در وتتورت موجودیتتت

بست د موجودیت په وورت کتې د
اهلیت او مستلکي مهارت(تحصتیل،
تجربې او نورو وظیفتوي مواوتفاتو)
پربنسټ ددې قانون د اتمې مادې لته

تت
تا اهلیت
تالی بته است
بستت خت
و مهارت مسلکی (تحصیل ،تجربته و
تو )
تفات وظیفتت
تایر مواوتت
ستت
در قدم اول بستت هتا منتدرج

( ۱څخه تر  ) ۶فقرو پورې د درج شوو
بستونو په لومړي قتدم کتې د آزادې
سیالۍ له الرې ت خیص او قتراردادي

فقره ها (1الی )6مادۀ ه ت ایتر
قانون از طریا رقابت آزاد ت خیص و
تدم اول
ترارداد در قت
تان قت
کارکنت

کتتارکوونکي د نومتتوړې متتادې
د ( ۷او )۸فقرو د درج شوو بستونو په
لومړي قدم کې انتخاب او مقررېږي.
( )۲د متتتامورینو او قتتتراردادي

بست ها مندرج فقره ها ( 7و )8
متتادۀ متتذکور انتختتاب و مقتترر
می گردند.
( )2تبعتتتتیض در استتتتتخدام

کارکوونکو په استخدام کې د جنسیت،
قومیت ،دیر او جستماني معلولیتت
پربنسټ توکمیز(تبعیض) مجاز ند  ،د

ماموریر و کارکنان قرارداد بر اسا
جنسیت ،قومیت ،دیتر و معلولیتت
جسمانی مجاز نمی باشد ،اقتدامات

ښ و او معلولیت لرونکو اشخاوو لپاره
مالتړیز اقدامات له دې حکت څخته
مستنني دي.
( )۳ددې مادې په ( )۱فقره کې د درج

حمایو برا زنان و اشخاص دارا
معلولیت از ایر حکت مستتتتننی
است.
( )3منظتتور تقتترر متتاموریر

شوو ملکي خدمتونو د مامورینو د تقرر

خدمات ملکی مندرج فقرۀ ( )1ایتر
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منظوري ،د الندې مقاماتو په واستهه
وورت مومي:
 -۱د لومړي او دوه ی بست ماموریر

ماده ،توسب مقامات ذیتل وتورت
میگیرد:
 -1ماموریر بست ها اول و دوم به

د ملکي خدمتونو د تعییناتو د بورد او د
وزارتونو یا دولتتي ادارو د واکمتر
استازي په ت خیص او ټاکنه ،د وزیر یا

ت خیص و انتخاب بتورد تعیینتات
خدمات ملکی ونمایندۀ با وتالحیت
وزارت ها یا ادارات دولتی ،پی تنهاد

د اړوندې ادارې د رئتیس او د اداري
اوالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک
کمېسیون د رئیس په ګډ وړاندیز او د
جمهور رئیس په منظورۍ.

م ترک وزیر یا رئیس ادارۀ مربوط و
رئیس کمیسیون مستتقل اوتالحات
ادار و خدمات ملکتی و منظتور
رئیس جمهور.

 -۲په مرکز او والیتونو کې د درېی ،
څلورم او پن بستونو ماموریر او پته
مرکز کې د شپږم بست ماموریر د وزیر

 -2ماموریر بست ها سوم ،چهارم و
پتتنج در مرکتتز و والیتتات و
ماموریر بست ش در مرکتز بته

یا د اړوندې ادارې د لو رئیس پته
منظورۍ.
 -۳په والیت کتې د شتپږم بستت
ماموریر د اړوند والیت د والتي پته

منظور وزیر یا رئیس عمتومی ادارۀ
مربوط.
 -3متتاموریر بستتت ش تت در
والیت به منظتور والتی والیتت

منظورۍ.
 -۴په مرکز کې د اوومتو او اتمتو
بستونو د قراردادي کارکوونکو مقرري

مربوط.
ترارداد
تان قت
ترر کارکنت
 -4مقت
بست ها هفت و ه ت در مرکز بته

د وزارتونو او دولتي ادارو د تعییناتو د
کمې ټو په ت خیص او وړاندیز اود وزیر
یا اړوند لو رئیس په منظورۍ او پته

ت خیص و پی نهاد کمیته ها تعيينات
وزارت ها و ادارات دولتی و منظور
وزیر یا رئیس عمومی ادارۀ مربوط و در
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والیتونو او ولسوالیو کې د والیتي یتا
ولسوالۍ د تعییناتو د کمېټې په ت خیص
او وړاندیز او د اړوند والي یا ولسوال

والیات و ولسوالی ها به ت تخیص و
پی نهاد کمیته هتا تعيينات والیتتی
یا ولستتوالی و منظور والتی یتا

په منظورۍ.
 -۵هغه ماموریر چې د ډلته ییتزې
ازموینې له الرې استخدامېږي د ډلته

ولسوال مربوط.
 -5متتامورینی کتته از طریتتا
امتحتتتان جمعتتتی استتتتخدام

ییزې ازموینې د کمېټې په ت خیص او
وړاندیز او ددې فقرې پته ( ۲او )۳
جزونو کې د درج شوو مقامتاتو پته
منظورۍ.

می گردند به ت خیص و پی نهاد کمتیش
امتحان جمعی و منظتور مقامتات
منتتدرج اجتتزا ( 2و  )3ایتتر
فقره.

 -4مادۀ یازده :

 -4یوولسمه ماده:

 -۴یوولسمه ماده:

( )۱په مرکز او والیتونو کې د وزارتونو
او دولتي ادارو له درېیمو څخته تتر
شپږمو بستونو پورې د تعییناتو د کمېټو

( ) 1نظارت از مراحتل ت تخیص و
پی نهاد کمیته ها تعیینات بست ها
سوم الی ش وزارت هتا و ادارات

د ت خیص او وړاندیز له پړاوونو څخه
څارنه ،د ملکي خدمتونو د تعیینتاتو د
بورډ د استازي له خوا وورت مومي.

دولتی در مرکز و والیات ،ازطترف
نمایندۀ بورد تعیینات خدمات ملکتی
وورت میگیرد.

( ) ۲د متتتامورینو او قتتتراردادي
کارکوونکو د ت تخیص ،ټتاکنې او
استخدام د وړاندیز له پړاوونو څخه د
څارنې ډول ،له جال کړنالرې سره س ،

( ) 2طتترز نظتتارت ازمراحتتل
ت تتخیص ،انتختتاب و پی تتنهاد
استخدام ماموریر و کارکنان قرارداد
تی
ته تنظت
تل جداگانت
تا طرزالعمت
طبت

تنظیمېږي.

میگردد.
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 -5مادۀ شانزده :

( ) ۱مامور د دندې د الیحې ،د کار د
پالن ،د کلنیو اجراآتو د راپتور او د

( ) 1مامور براسا الیحته وظتایف،
پالن کار ،گزارش اجراآت ستاالنه و

سلوک د ډول پربنسټ ،تر ارزونتې
الندې نیول کېږي.
تامور د
تدمتونو د مت
تي خت
( ) ۲د ملکت
اجراآتو ارزونه د هغو له پتایلو ستره

طرز سلوک ،متورد ارزیتابی قترار
میگیرد.
( )2ارزیابی اجتراآت مامورختدمات
ملکتتی متن استتب بتتا نتتتای آن

متناسب د اجراآتو د ارزونې په فتورم
کې د درج شوو معیارونو سره س  ،په
الندې ډول وورت مومي:

طبا معیارها مندرج فورم ارزیتابی
اجتتراآت ،طورذیتتل وتتورت
میگیرد:

 -۱د قدم لوړېدل(مزد).
 -۲د قدم له لوړېدو پرته د دندې دوام.
 -۳د اجراآتو د ارزونې د معیارونو د
نه ب پړېدو په وورت کې لته بستت

 -1ارتقا قدم (مزد).
 -2دوام وظیفه بدون ارتقا قدم.
 -3انفصال ازبست دروورت عتدم
اکتتتمال معیارهتتا ارزیتتابی

څخه انفصال.
( )۳هغه مامور چې د هغه بست تنقیص،
تعدیل یا اعالن ته سپارل کېږي له مزد

اجراآت.
( )3مامور که بستتت و تنقیص،
تعدیل یا به اعالن سپرده می شود در

سره د انتظار په حالت کې راځي .اداره
کولی شي له مزد سره منتظر متامور د
کار د قانون د دوه اویایمې مادې لته
حکمونو سره س  ،نورو دندو ته توظیف

حالت انتظار با مزد قرار میگیرد .اداره
می تواند متامور منتظتر بتا متزد
را طبا احکام مادۀ هفتادو دوم قانون
کار به وظتایف دیگتر توظیتف

کړي.

نماید.
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( )۴هغه مامور چې د اجراآتو د ارزونې
په پایلې قناعت ونلري ،کتولی شتي
واکمنو مراجعو ته شکایت وکړي.

( )4مامور یکه به نتیجش ارزیابی اجراآت
قناعت نداشته باشد ،می تواند به مراج
ذیصالح شکایت نماید.

( ) ۵قراردادي کارکوونکی د دندې د
الیحې ،د کار پالن او د کلني اجراآتو
د راپور پربنسټ تر ارزونې الندې نیول

( )5کارکتتتر قرارداد به اسا
الیحش وظایف ،پالن کتار و گتزارش
تابی
تورد ارزیت
تاالنه مت
تراآت ست
اجت

کېږي .د قراردادي کارکوونکي ارزونه
د هغه فتورم مهتابا چتې د اداري
اوالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک
کمېسیون لخوا جتوړېږي ،وتورت

قرارمی گیرد .ارزیابی کارکر قرارداد
طبا فورمی که ازطترف کمیستیون
مستقل اوتالحات ادار وختدمات
ملکی ترتیب متی گتردد ،وتورت

مومي.
( ) ۶د مامور د ارزونې د فورم شکل او
محتوي د اداري اوالحاتو او ملکتي

میگیرد.
( )6شت کل و محتوا فورم ارزیتابی
مامور توستتب کمیسیون مستتتقل

خدمتونو د خپلواک کمېستیون پته
واسهه ترتیب او د حکومت له تصویب
وروسته تهبیقېږي.
( ) ۷که چېرې د اجراآتتو د ارزونتې

اوالحات ادار و ختتدمات ملکی
ترتیب و بعد از تصویب حکومت تهبیا
میگردد.
( )7هرگاه پروسه ارزیابی اجراآت در

پروسه په ټاکلي وخت کې تهبیا ن ي،
پدې هکله په النتدې ډول اجتراآت
کېږي:

تردد،
تا نگت
تیر آن تهبیت
تان معت
زمت
تراآت
تل اجتت
تورد طورذیتت
درمتت
میگردد:

 -۱په هغه وورت کې چې تقصتیر د
ادارې وي ،د اجراآتو د ارزونتې پته
پروس ه کې ذیدخل د ملکي ختدمتونو

 -1در وتتورتی که تقصیر از اداره
تی
تدمات ملکت
تان خت
تد ،کارکنت
باشت
ذیدخل در پروسش ارزیابی اجراآت ،طبا
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کارکوونکي ،ددې قانون له حکمونتو
سره س  ،تاْدیبېږي.
 -۲په هغه وورت کې چې تقصتیر د

احکتتام ایتتر قتتانون ،تأدیتتب
میگردند.
تیرازکارکر
تورتیکه تقصت
 -2در وت

ارزول کېدونکي ملکتي ختدمتونو د
کارکوونکي وي ( ،د اجراآتو د ارزونې
په پروسه کې د هغه نه حضور) ،ددې

تونده
تابی شت
تی ارزیت
تدمات ملکت
خت
باشتتتد( ،عتتتدم حضتتتور و
درپروسش ارزیا بی اجراآت) ،طبا احکام

قانون له حکمونو سره س  ،تر تاْدیتب
الندې نیول کېږي.
( )۸د ملکي خدمتونو د کارکوونکي د
اجراآتو د ارزونتې پتایلې د هغته د

ترار
تب قت
تورد تأدیت
تانون مت
تر قت
ایت
میگیرد.
( ) 8نتای ارزیابی اجتراآت کتارکر
خدمات ملکی در دفتر ستوانح و ،

سوانحو په دفتر کې ،درجېږي.
( ) ۹د (ب) ردیف د ملکي خدمتونو د
کارکوونکو د اقتضايي اجراآتو ارزونه د

درج میگردد.
( )9ارزیا بی اجراآت اقتضائی کارکنان
خدمات ملکی ردیف (ب) به استا

وزیر یا د دولتتي ادارې د رئتیس د
وړاندیز پربنسټ او د جمهور رئیس په
منظورۍ د کلنیو اجراآتو د ارزونتې د
د ورې له ب پړېدو پرته د اجراآتتو د

پی تتنهاد وزیتتر یتتا رئتتیس ادارۀ
دولتتتتی و منظتتتور رئتتتیس
جمهور بدون تکمیتل دورۀ ارزیتابی
اجراآت ساالنه بتا در نظتر داشتت

ارزونې د فورم په الرښود کتې درج
شوو شرایهو ته په کتو سره وتورت
موندلی شي.

شرایب مندرج رهنمود فورم ارزیتابی
اجتتتراآت وتتتورت گرفتتتته
میتواند.

( ) ۱۰د (ج) ردیف د ملکي خدمتونو د
کارکوونکو د اقتضايي اجراآتو ارزونه د
تقرر د منظور کوونکو مقامتاتو او د

تائی
تراآت اقتضت
تابی اجت
( ) 10ارزیت
کار کنان خدمات ملکی ردیف (ج) از
طرف مقامات منظور کننتده تقترر و
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اداري اوالحاتو او ملکي ختدمتونو د
خپلواک کمېسیون لخوا د ارزونتې د
فورم د الرښو د د درج شوو شرایهو ته

کمیسیون مستقل اوتالحات ادار و
خدمات ملکی با در نظر داشت شرایب
مندرج رهنمود فورم ارزیابی اجتراآت

په کتو سره ،اجراآت وورت مومي.
د اقتضايي اجراآتو د ارزونې پایلې ددې
قانون د شپاړسمې مادې د ( )۲فقترې

وورت می گیرد.
نتای ارزیابی اجراآت اقتضائی تتاب
احکام مندرج اجزا 2و  3فقرۀ ()2

په  ۲او  ۳اجزاوو کې د درج شتوو
حکمونو تاب وي ،د اقتضايي اجراآتو د
ارزونې څارنه د اداري اوتالحاتو او
ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون په

متتادۀ شتتانزده ایتتر قتتانون
می باشد .نظارت ارزیتابی اجتراآت
اقتضائی توسب کمیستیون مستتقل
اوالحات ادار و ختدمات ملکتی

واسهه وورت مومي.

وورت میگیرد.

 -۶د اته وی تمې متادې د ()۱
فقرې  2جزء:

تادۀ
ترۀ ( )1مت
تزء  ۲فقت
 - 6جت
بیست و ه ت :

( ) ۱د ملکي خدمتونو په ادارو کتې د

( )1داوطلتتب مقتترر در ادارات

مقررۍ داوطلب ،مامور او قتراردادي
کارکوونکی په الندې مواردو کتې د
شکایت حا لري:
 -۲د ملکي خدمتونو د تعییناتو د بورد،

خدمات ملکتی ،متامور و کتارکر
قرارداد درموارد آتی حا شتکایت
را دارند:
 -2برخورد تبعیض آمیز و غیرعادالنه

د تعییناتو د کمېټو او د وزارتونتو او
دولتي ادارو د ب ري سرچینو لختوا
توپیري او غیر عادالنه چلند.

ازطرف بورد تعیینات خدمات ملکتی،
کمیته ها تعیین ات و ادارات منتاب
ب ر وزارت ها و ادارات دولتی.
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 -7مادۀ سی ام:

( )۱د الندې سرغړونو پر وړانتدې د
ملکي خدمتونو کارکوونکی تاْدیبېږي:

( )1کتتارکر ختتدمات ملکتتی
دربرابرتخلفات ذیل تأدیب میگردد:

 -۱پر دندې باندې نه پابندي.
 -۲له مراجعینو سره ناوړه چلند.
 -۳د قانوني اوامرو په اجراء او سپارل
شوې دندې کې نه دقت.

 -1عدم پابند به وظیفه.
 -2برخورد نامناسب با مراجعیر.
 -3عدم دقت در اجرا اوامر قانونی
و وظایف محوله.

 -۴د دندې له الیحې څخه سرغړونه.
 -۵د دندو او قانوني اوامرو په اجراء
کې تعلل او ځنډ.

 -4تخهی از الیحش وظیفه.
 -5تعلل و تأخیر دراجرا وظایف و
اوامر قانونی.

 -۶د دفتر او د کار د لوازمو په ساتنه
او پاکۍ(نظافت) کې پام نه کول.
 -۷د کار د انضباط په پام کې نه نیول.
 -۸له دندې څخه د تېښتې په مقصتد

 -6عدم دقت درنگهداشت و نظافت
دفتر و لوازم کار.
 -7عدم رعایت انضباط کار.
 -8بهانه جویی به مقصتد گریتز از

پلمه لټول.
 -۹د ملکي خدمتونو د متامورینو د
سلوک د ډول په مقرره کې نور ورتته

وظیفه.
 -9سایرموارد م ابه مندرج مقتررۀ
طرزستتلوک متتاموریر ختتدمات

درج شوي موارد.
 -۱۰د کلنیو اجراآتو ارزونې ته نته
حضور.
( ) ۲مامور یا قراردادي کارکوونکی ،د

ملکی.
 -10عدم حضور به ارزیابی اجراآت
ساالنه.
( )2مامتتتور یا کارکر قرارداد ،

سرغړونو په شدت او خفت متناسب،

متناسب به شدت و خفت تخلفتات،
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په الندې ډول تاْدیبېږي:
 -۱توویه.
 -۲اخهار.

طورذیل تأدیب میگردد:
 -1توویه.
 -2اخهار.

 -۳تر پن و ورځو پورې کسر معاش.
 -۴د قدم د لوړ تیا پرته د دندې دوام.
 -۵د یوه بست له تنزیل سره اجباري

 -3کسرمعاش الی پن روز.
 -4دوام وظیفه بدون ارتقا قدم.
 -5تبدیلی اجبار بتا تنزیتل یت

تبدیلي.
( ) ۳د ملکي خدمتونو کتارکوونکی د
تاْدیبي مؤ یداتو په تهبیا کې د النتدې
حقوقو لرونکی د :

بست.
( )3کارکتر خدمات ملکی درتهبیا
مؤیدات تأدیبی دارا حقتو ذیتل
میباشد:

 -۱له نسبت ورکړل شوې سرغړونې
څخه پوهاو .
 -۲مدارکو ته السرسی.

 -1آگاهی از تخهتتتی نسبت داده
شده.
 -2دسترسی به مدارک.

 -۳ددې قانون له حکمونو سره س د
شکایت حا.
( )۴ددې مادې په ( )۲فقره کې د درج
شوو تأدیبي مؤ یداتو منظوري د الندې

 -3حا شکایت مهابا احکتام ایتر
قانون.
( )4منظور مؤیدات تأدیبی منتدرج
فقرۀ ( ) 2ایر ماده از والحیت مقامات

مقاماتو له واک څخه د :
 -۱د ملکي خدمتونو د کارکوونکي د
ارزوونکو آمرینو له واک څخه توویه

ذیل میباشد:
 -1توویه و اخهار از والحیت آمریر
تدمات
تارکر خت
تدۀ کت
تابی کننت
ا رزیت

او اخهار.
 -۲د وزیر یا د لومړي درجه د اعهاء
د آمر له واک څخه کسر معتاش او د

ملکی.
 -2کسرمعاش و عدم اجرا قتدم از
والحیت وزیتر یتا آمتر اعهتا
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قدم نه اجراء.
 -۳د تقرر د منظوروونکي مقتام لته
واک څخه د یوه بست له تنزیل ستره

درجه اول.
 -3تبدیلی اجبار با تنزیل ی بست
از وتتالحیت مقتتام منظورکننتتده

اجباري تبدیلي.
( ) ۵که چېترې د ملکتي ختدمتونو
کارکوونکی د جزا د کود له حکمونو

تقرر.
( ) 5هرگتتاه کتتارکر ختتدمات
ملکی مهتابا احکتام کتود جتزا

سره س د اداري فساد په جرمونو کې
له مسل څخه په طرد یا له دندې څخه
په انفصال او یا تریوه کاله پورې پته
حبس محکوم شي ،د پن و کلونو تتر

در جرای فساد ادار بته طترد از
مستتل یتتا انفصتتال از وظیفتته
ویا به حبس الی ی ستال محکتوم
گردد ،الی مدت پن سال از ختدمت

مو دې پورې په دولتي ادارو کتې لته
خدمت څخه محرومېږي.
( )۶که چېترې د ملکتي ختدمتونو

تروم
تی محتتت
در ادارات دولتتتت
می گردد.
( ) 6هرگاه کارکر ختدمات ملکتی

کارکوونکی د جزا د کود له حکمونو
سره س د ا داري فساد په جرمونو کې
له یوه کال څخه زیات په حبس محکوم
شي ،په دولتي ادارو کې لته ختدمت

مهابا احکام کود جزا در جرای فساد
ادار به حبس بیش از یت ستال
محکوم گردد ،از ختدمت در ادارات
دولتتتی طتتور دایمتتی محتتروم

څخه په دایمي ډول محرومېږي.

می گردد.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

د  ۱۳۸۷کال په ( )۹۵۱ګڼه رسمي
جریده کې خپتور شتوي د ملکتي

اجتتتتزا  9و  10درمتتتتادۀ
سوم ،فقره ها ( 6 ،5و  )7درمتادۀ

خدمتونو د کارکوونکو د قتانون پته

بیست وسوم قانون کارکنان ختدمات
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درېیمه ماده کې  ۹او  ۱۰اجزاوې ،په
دروی تمه ماده کې ( ۶ ،۵او  )۷فقرې
دې په الندې ډول ایزاد شي:

ملکی منت رۀ جریدۀ رستمی شتماره
( )951ستتال 1387ذیتتالت ایتتزاد
گردد:

 -۱ددرېیمې مادې ۹او۱۰جزونه:

 -1اجزا  ۹و  ۱۰مادۀ سوم:

 -۹د ملکي خدمتونو کادر :د ملکتي
خدمتونو د کارکوونکو مجموع د ورته
خدمتونو د فعالیت او عرضته کولتو

 -9کادر خدمات ملکتتی :مجموع
کارکنان خدمات ملکی دارا فعالیت
و عرضش خدمات م ابه استت کته

لرونکی د چې د قانون له حکمونتو
سره س محوله دندې ترسره کوي.
 -۱۰مالتړیز بستونه :د دفتر ،متالي،

وظایف محوله را مهابا احکام قتانون
انجام میدهند.
 -10بست ها حمتایو  :شتامل

اداري ،تدارکاتو ،ب تري سترچینو،
داخلي پلټنې ،څارنې او ارزونې ،پالیسۍ
او پالن  ،اطالعاتو او عامه اړیکو ،جندر
او ب ر حقوقو ،ختدماتو (معلومتاتي

بست ها ریاست دفتر ،مالی ،ادار ،
تدارکات ،مناب ب ر  ،تفتیش داخلی،
نظارت و ارزیابی ،پالیستی و پتالن،
اطالعات و ارتباط عامه ،جندر و حقو

تپورت ،حف ت او
تالو،ۍ ،ترانست
تکنت
مراقبت او جنسي) ریاست بستتونه او
نور ورته بستونه شاملوي.

ب ر ،خدمات (تکنالو ،معلومتاتی،
ترانسپورت ،حف ومراقبت وجنسی) و
سایر بست ها م ابه می باشد.

 -۲د دروی تتتتمې متتتادې
( ۶ ،۵او  )۷فقرې:

 -۲فقره ها ( 6 ،5و  )7مادۀ
بیست و سوم:

شرایهو وورت مومي:

وورت میگیرد:

( )5ترفی در داخل ردیف از بستت
موجود به بست باالتر تحت شرایب ذیل

( )۵له موجود بست څخه لوړ بست ته
د ردیف په دننه کې ترفی تر النتدې
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 -۱د تش بست شتون.
 -۲په فعلي بست کې لږ تر لتږهْ ()۵
کاله خدمت.

 -1موجودیت بست خالی.
 -2حد اقل ( )5سال خدمت در بست
فعلی.

 -۳د بریالۍ ارزونې پایلې.
 -۴د دندې له الیحې ستره ست  ،د
تحصیلي درجې او اړوندې تجربې لرل.

 -3نتای ارزیابی موفقانه.
 -4داشتر درجتش تحصیلی و تجربش
مرتبب ،طبا الیحه وظایف .

 -۵لږ تر لږه ( )۵۰سلنه له لوړ بست
سره ،د بست د دندې د الیحې ورتته
والی.
 -۶د زده کړه ییزې دورې تېرول.

 -5م ابه بودن الیحش وظایف بست،
حد اقتل ( )50فیصتد بتا بستت
باالتر.
 -6سپر نمودن دورۀ آموزشی.

( ) ۶که چېرې ددې مادې په ( )۵فقره
کې درج شوي شرایب د دوو او یا له
دوو څخه د زیاتو کارکوونکو پواسهه

( )6هرگاه شترایب منتدرج فقترۀ
( ) 5ایتتر متتاده توستتب دو و یتتا
بی تتتر از دو کتتارکر تکمیتتل

ب پړ شوي وي په اوسني بست کې د
زیتتات ختتدمت ستتابقه لرونکتتي
کارکوونکي ته لومړیتتوب ورکتول
کېږي .که چېرې په بست کې دخدمت

گردیتتده باشتتد بتته کتتارکر
دار ا قدمت خدمت بی تر در بستت
فعلتتی ارجحیتتت داده می تتود.
هر گاه کارکنان واجد شترایب دارا

د سابقې د عیر مودې لرونکو شرایهو
لرونکي کارکوونکي وي د پورته یادو
شوو کارکوونکو ترمنځ د داخلي سیالۍ

عیر مدت قدمت ختدمت در بستت
باشند به اسا رقابت داخلتی میتان
کارکنان فو الذکر ترفیت وتورت

پربنسټ ترفی وورت مومي.
( ) ۷که چېرې د شترایهو لرونکتی
کارکوونکی ،د ترفی لپاره پیدا ن ي،

میگیرد.
( )7هرگاه کارکر واجد شرایب ،جهت
ترفی دریافت نگردد ،بست مهتابا
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

بست ددې قانون له حکمونو سره س ،
سیالیزې اعالن ته اېښودل کېږي.

احکام ایر قانون به اعتالن رقتابتی
گذاشته میشود.

درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دغه تعدیل او ایزاد د توشېح له نېټتې
څخه نا فذ او په رسمي جریده کې دې
خپور شي .د هغو په نافذېدو ستره د
 ۱۳۹۶کال په ( )۱۲۵۸ګڼه رستمي

ایر تعدیل و ایزاد ازتاریخ توشیح نافذ و
درجریدۀ رسمی ن رگردد .با انفاذ آن
تعدیل مادۀ نه منت رۀ جریدۀ رسمی
شتتماره ( )1258ستتال ،1396

جریده کې خپور شو د نهمې متادې
تعدیل ،د  ۱۳۹۵کال په ( )۱۲۰۹ګڼه
رسمي جریده کې خپور شو د ملکي

تعدیالت جزء  1فقرۀ ( )3مادۀ ده ،
مادۀ یازده و جزء 2فقرۀ ( )1متادۀ
بیست وه ت قانون کارکنان خدمات

خدمتونو دکارکوونکو د قانون د لسمې
مادې د( )۳فقرې د  1جزء ،یوولسمې
مادې ،د اته وی تمې مادې د ( )۱فقرې
 2جزء او د یادشوي قانون ( )۳ګڼته

ملکتتتی منت تتترۀ جریتتتدۀ
رسمی شماره ( )1209سال 1395و
تانون
تماره ( )3قتت
ضت تمیمش شتت
متتتتتذکورملغی پنداشتتتتتته

ضمیمې تعدیالت ملغي ګڼل کېږي.

میشود.
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فهرست اسنار تقنسنی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال 1396
شماره
1

عنوان سند
حکم شماره ( )4228مؤرخ  1395/12/11رئیس
مورر انفاذ مقررۀ تنظسم امور حجا، .معتمرین و زائرین ا

2

فرمان تقنسنی شماره ( )250مؤرخ  1395/12/14رئس
رر مورر توشسح قانون تنظسم امور زمسنداریا

3

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

4

.اااا رر
.اااا

 -1فرمان تقنسنی شماره ( )246مؤرخ  1395/12/14رئیس
.اااا رر مورر توشسح قانون منع شکنجها
 -2فرمان تقنسنی شماره ( )247مؤرخ  1395/12/14رئس .
اااا رر مورر توشسح تعدیل وحذف برخی از موار قانون ثبت احوال
نفوس ا
 -3حکم شماره ( )253مؤرخ  1396/1/14رئس .اااا رر
مورر انفاذ مقررۀ اسیی تررار مظنونسن ومتهمسن وانتقال محکومسن
به حب ا
 -4حکم شماره ( )304مؤرخ  1396/1/28رئس .اااا رر
مورر انفاذ مقررۀ تنظسم امورنظارت خانه ها ا

تاریخ نشر

نمبر
مسلسل

1396/1/5

1253

1396/1/26

1254

1396/1/31

1255

1396/2/2

1256

-1فرمان تقنسنی شماره ( )244مؤرخ  1395/12/14رئسی
.اااا رر مورر توشسح تعدیل وایزار رربرخی ازموار قانون جمعست
هاا
5

-2فرمان تقنسنی شماره ( )245مؤرخ  1395/12/14رئیس
.اااا ررمورر توشسح تعدیل برخی ازموار قانون معاهدات ومسثاق
1396/2/12
های بسن المللی ا
 -3فرمان تقنسنیی شیماره ( )254میؤرخ 1395/12/14
.اااا رر مییورر توشییسح قییانون ا ییارمی
رئییس
علوم .ااااا

42

1257

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

یؤرخ 1395/12/17
یماره ( )4356میی
یم شیی
 -4حکیی
رئس

.اااا رر مورر انقاذ ایزار وتعدیل برخی موار مقررۀ جواز

سسر وسایط نقلسه زمسنی ا
 -1فرمان شماره ( )205مؤرخ  1395/11/5رئسی

.ا ااا

ررمورر توشسح قانون حمایت حقوق مخترع ومکتشف ا
6

 -2فرمان تقنسنی شماره ( )248مؤرخ  1395/12/14رئیس
.ااا ا ررمورر توشسح تعدیل مجدر پراگراف اخسرمیاره ههیارم

1396/2/20

1258

وتعدیل ماره نهم قانون ار نان خدمات ملکیا
 -3فرمان تقنسنی شماره ( )249مؤرخ  1395/12/14رئیس
.ااا ا ررمورر توشسح قانون استمالک ا
-1فرمان تقنسنی شماره ( )243مؤرخ  1395/12/12رئسی
.اااا ررمورر توشسح تعدیل برخی ازموار قانون ثبت احوال نفوس
ا
-2فرمان تقنسنی شماره ()251مؤرخ  1395/12/12رئسی
7

8

.

اااا ررمورر توشسح قانون محاسبسن مالی ا
1396/2/23
-3فرمان تقنسنی شماره ( )253مؤرخ  1395/12/14رئسی
.اااا ررمورر توشسح تعدیل وایزار رربرخی ازموار قانون تنطیسم
خدمات مخابراتی ا
 -4فرمان شماره ( )267مؤرخ  1395/12/22رئسی .اااا
ررمورر توشسح ایزار تعدیل وحذف برخی ازموار قانون حماییت
ازرقابت ا
فرمان تقنسنی شماره ( )256مؤرخ  1395/12/14رئس

.اااا

1259

1396/2/25

1260

9

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی ا

1396/2/31

1261

10

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/3/31

1262

11

 -1حکم شماره ( )231میؤرخ  1396/1/21رئیس
ررمورر انفاذ مقررۀ زباله های طبی ا

1396/4/20

1263

ررمورر توشسح ور جزاا
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 -2حکم شماره ( )1312مؤرخ  1396/4/19رئیس

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴
.اااا

ررمورر انفاذ مقررۀ ایجار وفعالست مؤسسات حمل ونقل هیوایی
ملکی ا
12

 -1فرمان شماره ( )222میؤرخ  1395/12/4رئیس
ررمورر توشسح قانون حفا ظت صنایع راخلی ا
 -2فرمان شماره ( )260مؤرخ  1395/12/19رئیس
ررمورر توشسح قانون ستندرر سازیا

.اااا
.اااا

1396/4/21

1264

 -1فرمان تقنسنی شماره ( )252مؤرخ  1395/12/14رئسی
.اااا ررمورر توشسح تعدیل ،ایزار وحذف برخی از موار قیانون
تحصسالت عالی ملکی ا

13

-2فرمان تقنسنی شماره ( )255مؤرخ  1395/12/14رئیس
.اااا ر رمورر توشسح تعدیل،ایزار رر برخی ازموار قانون نفت گاز
(هایدرو اربن ها)ا
-3حکم شماره ( )838میؤرخ  1396/3/4رئسیی .اااا
ررمورر انفاذ تعدیل مقررۀ ارزیابی اسنار تحصسلی ا
-4حکم شماره ( )857مؤرخ  1396/3/4رئس .اااا ررمورر

1396/4/25

1265

انفاذ تعدیل جزء  5فقرۀ ( )2مارۀ سی و یکم اساسنامۀ رافغانستان
برشنا شر ت ا
-5فرمان شماره ( )74مؤرخ 1396/3/5رئس .اااا ررمورر
ضمسمۀ شماره ( ) 4قانون حقوق وامتسازات بازمانیدگان شیهدا
ومفقورین ا
14

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/4/31

1266

15

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/5/31

1267

16

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/6/29

1268
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 -1فرمان شماره ( )94میؤرخ  1396/5/2رئسیی

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴
 .اااا

ررمورر توشسح تعدیل ،برخی ازموار قانون پول شویی وعواید ناشی
ازجرایم ا
 -2فرمان شماره ( )118مؤرخ  1396/6/2رئسیی

.اااا

ررمورر توشسح تعیدیل ،برخیی ازمیوار قیانون معاهیدات و
مسثاق های بسن المللی ا
-3حکم شماره ( )1854مؤرخ  1396/6/2رئسیی .اااا
ررمورر انفاذ تعدیل مجدر ماره رهیم مقیررۀ حی اججیرت
مسدان های هوای ی وتاسسسات هوانورری ملکی ا
 -4فرمان تقنسنی شماره ( )151مؤرخ  1396/6/14رئسی
17

.اااا ررمورر توشسح تعدیل ماره ههل و هشتم قانون طرز طیی 1396/7/25
مراحل ،نشر و انفاذ اسنار تقنسنی ا
-5حکم شماره ( )2015مؤرخ  1396/6/15رئیس .اااا
ررمورر انفاذ مقررۀ بورس های تحصسالت نظامی ررخار .از شور

1269

ا
 -6فرمان تقنسنی شماره ( )157مؤرخ  1396/6/14رئسی
.اااا ررمورر توشسح و تعدیل ایزار رربرخی ازموار قیانون ارارۀ
عالی تفتسش ا
-7فرمان شماره ( )265مؤرخ  1395/12/22رئیس .اااا
ررمورر توشسح موافقتنامه استررار متهمسن مسان جمهوری اسالمی
افغانستان وجمهور ی تاجکستان ا
18

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/7/30

19

 -1حکم شماره ( )1855میؤرخ  1396/6/2رئیس .اااا
ررمورر انفاذ مقررۀ جمع آواری اجسار  ،تسلسم رهی به اقارب یا
تدفسن انهاا
 -2فرمان تقنسنی شماره ()148مؤرخ  1396/6/14رئس .اااا
رر مورر توشسح ضمسمۀ شماره ( )1قانون منع شکنجها
 -3فرمان تقنسنی شماره ( )150مؤرخ  1396/6/14رئسی

1396/8/6
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مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

.اااا ررمورر توش سح قانون تنظسم پروازطسارات وهلسکوپتر هیای
نظامی رولت های خارجی ررقلمرو هوایی شورا
 -4فرمان تقنسنی شماره ( )154مؤرخ  1396/6/14رئسی .
اااا ررمورر توشسح قانون اشا عه وثبت رارایی هیای مقامیات
و ار نان رولتیا
20

فرمان تقنسنی شماره ( )158مؤرخ  1396/6/14رئسی .اااا
یدمالن و 1296/8/20
یران ،بریی
یورذاتی افسی
یانون امی
یسح قی
یورر توشی
ررمی

1272

ساتنمنان ا
21

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/8/30

-1حکم شماره ( )2405میؤرخ  1396/8/6رئیس

22

23

1273

 .اااا

ررمورر انفاذ اساسنامه صندوق اعانه برای نجات معتارین میوار
مخدر ا
 -2حکم شماره ( )2473مؤرخ  1396/8/14رئیس .اااا
ررمورر انفاذ مقرره تنظسم فعالست بورر حمایت حقوق مؤلیف،
مصنف ،هنرمندومحق ( اپی رایت)ا
 -3حکم شماره ( )2474مؤرخ  1396/6/4رئس .اااا رر
مورر انفاذ مقرره ح اججرت (فس ) ررمرا ز صحی رولتی ا

1396/9/8

-1فرمان شماره ( )103مؤرخ  1396/5/23رئسی .اااا رر
یانون
یوار قی
یی از می
یزار رربرخی
یدیل و ایی
یسح تعی
یورر توشی
می
جمعست ها ا
1396/9/15
-2فرمان تقنسنی شماره ( )146مؤرخ  1396/6/14رئسیی
.اااا ررمورر توشسح قانون اجتماعات ،اعتصابات و تظاهرات ا

1274

1275

-3فرمان تقنسنی شماره ( )149مؤرخ  1396/6/14رئسیی
 .اااا ررمورر توشسح قانون تنظسم امورمالداری
24

حکم شماره ( )2016میؤرخ  1396/6/15رئسیی .اااا
ررمورر انفاذ مقررۀ ارزیابی اثرات محسط زیستی واجتماعی ا

1396/9/18

1276

25

-1فرمان تقنسنی شماره ( )152مؤرخ  1396/6/14رئسیی

1396/9/20

1277
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.اااا ررمورر توشسح ضمسمۀ شماره ( ) 7قانون نشان ها ومدال ها
(عالمه)منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )797سال  1422هجری
قمری ررمورر وضع مدال رولتی عالمه فسض محمد اتب هزاره ا
 -2فرمان تقنسنی شماره ( )153مؤرخ  1396/6/14رئس .
اااا رر مورر توشسح ضمسمۀ شماره ( )8قانون نشان ها ومدال ها
(عالمه) امنتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )797سال  1422هجری
قمری ررمورر وضع مدال رولتی قانون اساسیا
 -3فرمان تقنسنی شماره ( )159مؤرخ  1396/6/14رئیس
.اااا ررمورر توشسح قانون نفت گاز(هایدرو اربن ها)ا
-1فرمان تقنسنی شماره ( )156مؤرخ  1396/6/14رئسیی
.ااا ا ررمورر توشسح قانون شهرسازی ومسکن ا
-2فرمان تقنسنی شماره ( )155مؤرخ  1396/6/14رئسیی
.اااا ررمورر توشسح ضمسمۀ شماره ( )1قانون صیحت عامیه
ررمورر شورای طبی ا
26

 -3فرمان شیماره ( )161میؤرخ  1396/6/25رئسیی
.ا ااا ررمورر ایجار شورای عالی اهش فقر ،عرضه خیدمات

1396/9/27

1278

ومشار ت شهروندی ا
 -4حکم شماره ( )2773مؤرخ  1396/9/19رئیس .اااا
ررمورر تعدیل پراگراف اخسر مارۀ ههارم وتعدیل مارۀ نهم قانون
ار نان خدمات ملکیا
27

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/9/29

-1حکم شماره ( )2672میؤرخ  1396/9/6رئیس

28

.اااا

ررمورر انفاذ ضمسمۀ شمار ه ( )1مقررۀ بستروحریم منیابع آب
وتاسسسات آبی ا
 -2حکم شماره ( )2773مؤرخ  1396/9/19رئیس .اااا 1396/10/9
ررمورر قانون مراسم عروسی ا
 -3حکم شماره ( )2863مؤرخ  1396/9/29رئیس .اااا
ررمورر قانون منع آزار و اذیت زنان واطفالا
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29

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/10/30

1281

30

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/11/30

1282

-1فرمان شماره ( )169مؤرخ  1396/10/2رئسیی

.اااا

ررمییورر توشییسح تعییدیل برخییی ازمییوار قییانون ثبییت
احوال نفوس ا
31

-2حکم شماره ( )3271مؤرخ  1396/11/22رئیس .اااا
1396/12/2
ررمورر انفاذ تعدیل و ایزار رربرخی ازموار مقیررۀ طرزتاسیس

1283

وفعا لست رسانه های همگانی خصوصی ا
یؤرخ 1396/11/24
یماره ( )3295میی
یم شیی
 -3حکیی
رئس .اااا ررمورر انفاذ مقررۀ استمالک پروژه های خطیی-
امتداریا
.اااا

32

-1فرمان شماره ( )251مؤرخ  1396/11/29رئسی
ررمورر توشسح قانون مبارزه با موار مخدرومسکرات ا

33

 -1مکتوب شماره ( )3341مؤرخ  1396/12/3رئس
رر مورر صدور فرمان تقنسنیا
1396/12/7
 -2حکم شماره ( )3347مؤرخ  1396/12/3رئیس .اااا
ررمورر انفاذ مقرره تنظسم امورملکست های غسررسمی شهری ا

1396/12/5

1284

.اااا

1285

-1فرمان تقنسنی شماره ( )259مؤرخ  1396/12/12رئسی
 .اااا ررمورر توشسح تعدبل برخی ازموار قانون منع خشونت علسه
زن ا
 -2فرمان تقنسنی شماره ( )260مؤرخ  1396/12/12رئسی
34

.اااا ررمورر توشسح تعدیل برخی ازموار ضمسمۀ شماره ( )1قانون 1396/12/15

اجراآت جزائی ا
 -3فرمان تقنسنی شماره ()262مؤرخ  1396/12/12رئسی
.اااا ررمورر توشسح ایزار ررمارۀ( )916ور جزاا
 -4فرمان تقنسنی شماره ()267مؤرخ  1396/12/13رئسی
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1286

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

.اااا ررمورر توشسح ضمسمۀ شماره ( )2قانون اجراآت جزائیی
پسرامون تطبس بدیل های حب وحجزا
 -5فرمان تقنسنی شماره ()268مؤرخ  1396/12/13رئیس
.اااا ررمورر توشسح تعدیل وایزار رربرخی ازموار قانون تشکسل
وصالحست څارنوالیا
 -1فرمان شما ره( )180مؤرخ 1395/10/11رئیس .اااا
ررمورر موافقتنامه مسان .اااا وجمهور ی روشسا ررزمسنه همکاری
های جامع ررازمدتا
 -2فرمان شما ره( )185مؤرخ 1395/10/16رئیس .اااا
ررمورر پروتو ول هم کاری مسان وزارت امور خارجیه .اااا و
وزارت امور خارجه تاجکستانا
35

 -3فرمان شماره ( )209مؤرخ  1395/11/14رئیس .اااا
ررمورر موافقت نامه مسان .اااا و جمهوری یونان ررمورر ایجار 1396/12/16
نمایندگی سساسیا

1287

-4فرمان شیماره ( )85میؤرخ  1396/۴/۱۱رئیس .اااا
ررمورر موافقتنامه استررار مجرمسن مسیان جمهیوری اسیالمی
افغانستان وجمهور ی هندا
 -5فرمان شماره ( )116میؤرخ  1396/6/2رئیس .اااا
ررمورر توافقنامۀ استررار مجرمسن مسان جمهوری اسالمی افغانستان
وجمهوری ازبکستانا
 -1فرمان شیماره ()161میؤرخ  1395/9/4رئیس .اااا
ررمیورر توشسح پروتو ول ایجار سسستم ارتباط سیه سیطحی
36

سرحدی مسان قوماندانی عمومی پولس سر حدی وزارت امیور
راخله .اااا و ریاست نترول سرحدی وزارت امنسیت عامیه
1396/12/19
جمهوری مررم هسنا
 -2فرمان شماره ()179مؤرخ  1395/۱۲/11رئیس .اااا
ررمورر قراررار سارک برای همکاری رر زمسنه انرژی برق ا
 -3فرمان شما ره( )187مؤرخ 1395/10/23رئیس .اااا
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1288

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

ررمورر نوانسسون پاری ررمورر حمایت ازمالکست های صنعتیا
 -4فرمان شماره ( )208مؤرخ  1395/11/12رئیس .اااا
یای
یران اع ی
یسن نفی
یت ویکمی
یۀ بسسی
یورر توافقنامی
ررمی
( ) COP21نوانسسون ههارهوب ملل متحد ررمورر تغسسرات
اقلسم ا

-1فرمان شما ره( )193میؤرخ 1395/10/26رئیس

37

ررمورر توافقنامه تسهسالت تجارت  -2فرمان شیماره()197
مؤرخ 1395/10/30رئس ..ا .ا ررمورر نوانسسون مسناماتیا
ررمورر سسماب ا
 -3فرمان شماره ( )221میؤرخ  1395/12/4رئیس ..ا.ا
1396/12/20
ررمورریارراشت تفاهم مسان .اااا وحکومت سیویدن پسرامیون
همکاری ها ررعرصه مهاجرتا
 -4فرمان شماره ( )207مؤرخ  1395/11/12رئیس .اااا
ررمورر معاهدۀ مرا ش تسهسل رسترسی افرار نابسنا  ،یم بسنیا
ومعلولست های ریگر با آثار و منابع هاپیا
 -1فرمان شما ره()182مؤرخ  1395/10/13رئیس
ررمورر اساسنامه مسسسون وترنری ایکوا

38

..ا.ا

.اااا

 -2فرمان شماره ( )264مؤرخ  1395/12/22رئیس .اااا
ررمورر موافقتنامه قرضه بسن حکومت جمهوری ایتالسا وحکومت
.اااا ررمورر اعطای قرضه آ سان برای باز سازی رهلسز شرق –
غرب از هرات الی هشتا
 -3فرمان شماره ( )266مؤرخ  1395/12/22رئس .اااا رر
مورر قراررار خرید وفروش برق فی مابسن شر ت ملی تیر من
انرگوا مربوط به وزارت انرژی تر منستان و رافغانستان برشینا
شر ت ا
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1396/12/21

1290

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

 -4فرمان شماره ( )71مؤرخ  1396/3/4رئس .اااا ررمورر
موافقتنامه ررخصوص مصؤ نست ها وامتسیازات بیرای سیازمان
همکاری های اسالمی ا
 -1فرمان شماره ( )72مؤرخ  1396/3/9رئس

.اااا ررمورر

اساسنامه شورای اسالمی هوانورری ملکی ا
 -2فرمان شماره ( )73میؤرخ  1396/3/11رئیس .اااا
ررمورر موافقتنامه مسان .ااا ا وجمهوری هند ررمورر همکیاری
39

های عدلی وق ائی ررمسایل مدنی وتجارتی پسرامون ابالغ اح ار
یه اسنارق ائی مسسسون ها اجرای احکام وتصامسم حکمستا
 -3فرمان شماره ( )117میؤرخ  1396/6/2رئیس .اااا
ررموررموافقتنامه مسان .اااا و رولت متحده عربیی رر عرصیه
مبارزه با تجارت غسرقانونی موار مخدر ،موار نشه آور وموار پسش
ساز ان ا
-4فرمان شماره ( )120مؤرخ 1396/6/6رئس
اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیربنای آسساییا

40
41

.اااا ررمورر

فرمییان تقنسنییی شییماره ( )255مییؤرخ 1396/12/12
رئس .اااا ررمورر توشسح قانون شر ت های محدورالمسؤولتا
فرمان تقنسنی شماره ( )264مؤرخ  1396/12/13رئس
ررمورر توشسح قانون افالسا
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/12/22
1396

1291

.اااا

1396/12/26

1292

1396/12/27

1293

۱۳۹6/۱۲/۲۸

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()۱۲۹۴

-1فرمان تقنسنی شماره ( )258مؤرخ  1396/12/12رئسی
.اااا رر مورر توشسح تعدیل ،ایزار ولغو برخی ازمیوار قیانون
امورذاتی افسران  ،بریدمالن وساتنمنان ا
-2فرمان تقنسنی شماره ( )261مؤرخ  1396/12/12رئسی
.اااا ررمورر توشسح تعدیل نام وزارت تجارت وصنایعا
42

 -3فرمان تقنسنی شماره ( )263مؤرخ  1396/12/12رئسی
.اااا ررمورر توشسح حذف لمیه مسیتقل ازعنیاوین ارارات
واحدهای بورجوی مست قل واسنار تفنسنی نافذا

1396/12/28

1294

 -4فرمان تقنسنی شماره ( )269مؤرخ  1396/12/14رئسی
.اااا ررموررتوشسح تعدیل وایزاررربرخی ازموار قانون ار نان
خدمات ملکی ا
-5فهرست اسنار تقنسنی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال 1396
43

اعالنات ثبت اسنار وعالیم تجارتی

1396/12/29
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