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رسمي جریده

د افغانستان د اسالمي جمهوري ،د جمهور رئیس فرمانونه

د چاپ نیټه :د  ۳۱۳۱هـ.ش کال د مرغومې د میاشتې ( – )۱۳پرله پسې ګڼه ()۳۴۱

 -۳فرمان شماره ( )۳مؤرخ  ۳۱۳۱/۹/۳۳رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان در مورد دستور العمل اجرائی
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مقامات عالی و سایر مامورین عالی رتبه دولت اعم از قوه اجرائیه ،قضائیه و مقننه.

فرمان
رئیس جمهور دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد دستورالعمل اجرائی مقامات عالی و سایر
مامورین عالیرتبۀ دولت اعم از قوۀ اجرائیه ،قضائیه و مقننه
شماره)۳( :
تاریخ۳۱۳۱/۹/۳۳ :
از آنجائیکه صدالت ،امانت داری ،بیطرفی وظیفوی ،شفافیت و احساس مسؤولیت در انجام امور از سجایای عالی
اخاللی کارکنان می باشد ،بتأسی از مادۀ پنجاهم لانون اساسی و دستورالعمل کود بین المللی سلوک مندرج مصوبۀ
شماره  ۹۵/۹۵مؤرخ  ۵۱سپتامبر  ۵۵۵۱مجمع عمومی سازمان ملل متحد که افغانستان از آن حمایت نموده ،توجه
اعضای کابینه ،رئیس و اعضای ستره محکمه و سایر لضات ،لوی څارنوال و معاونین آن ،وزرای مشاور ،سفرا،
رؤسا و اعضای کمیسیون های مستمل ،معینان ،لوماندانان لطعات و جزوتام های مستمل ،رؤسای ادارات لوای مسلح،
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پولیس و امنیت ملی و سرحدی ،والی ها ،ولسوال ها و رؤسای ادارات ملکی به رعایت مراتب آتی معطوف می گردد.
مادۀ اول:

ممامات عالی و سایر مامورین عالیرتبۀ دولت از اجراآت کارکنان تحت اثر خود در ممابل رئیس دولت و کابینه
مسؤول میباشند .بناء استخدام اشخاص در وزارت ها و ادارات بایست مطابك اصل شایستگی صورت گیرد.
مادۀ دوم:

اعضای کابینه مکلف به حفظ محرمیت تصامیم ،فیصله ها و مسائلی که در جلسات کابینه مورد بحث لرار داده می
شود ،میباشد .از افشای موضوعات متذکره بدون ضرورت لانونی یا صوابدید رئیس دولت خود داری گردد.
مادۀ سوم:

ذوات مندرج این فرمان اصل بیطرفی و تمدم مصالح عامه را مالک عمل لرار دهند.
مسایل لانونی و والعی را نباید تحت تاثیر منافع مفکوروی ،جناحی ،سیاسی ،لومی ،جنسی ،زبانی ،منطموی و غیره
لرار دهند و یا از مولف سیاسی و دولتی بحیث وسیله تأمین اغراض شخصی و اعمال نفوذ در سایر ادارات دولتی
استفاده نمایند.
مادۀ چهارم:
ذوات مندرج این فرمان مکلف اند طی دو هفته بعد از انفاذ این فرمان در مورد عواید ،دارائی منمول و غیر منمول،
فعالیت های تجارتی و لروض شخصی خود ،همسر و اوالد صغیر خویش مطابك فورمه معینه معلومات کامل به
ریاست دولت ارائه نمایند.

مادۀ پنجم:
ذوات مندرج این فرمان نمیتوانند هدایا و تحایفی را حین تصدی وظیفه بغیر از مراجع رسمی که بعنوان تشریفات تمدیم
میشود ،از هیچ فرد یا مرجعی بپذیرند .هدایای رسمی که ارزش آن از معادل دو صد دالر امریکائی بیشتر باشد ،در
دفتر ریاست دولت ثبت گردیده به د افغانستان بانک (بانک مرکزی) یا مرجع دیگریکه دولت تعیین نماید ،تسلیم داده
شود.
ذوات مندرج این فرمان نمیتوانند هدایا و تحایف به ارزش بیشتر از  ۱۲۲دو صد دالر امریکایی از بودجه رسمی
اعطاء نمایند.
مادۀ ششم:
سفر رسمی ذوات مندرج این فرمان به خارج از کشور با موافمت کتبی رئیس دولت صورت گیرد .همچنان مخارج
سفر مطابك ممرره و الیحه اجراء میگردد .در صورت ضرورت ،مصارف اضافی به امر تحریری رئیس دولت لابل
اجراء میباشد.
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مادۀ هفتم:

ذوات مندرج این فرمان حین مسافرت های رسمی در خارج از کشور منافع ملی و بیطرفی وظیفوی را رعایت نموده،
نتایج و گزارش سفر خویش را به ممامات مسؤول ارائه نمایند.
مادۀ هشتم:

ذوات مندرج این فرمان مکلف اند بعد از ختم وظیفه از استفاده هر نوع امکانات و تسهیالتی که در مدت وظیفه سابمه
بدسترس داشتند اجتناب نمایند.
مادۀ نهم:

رئیس دولت یگانه مرجع تصمیم گیری در مورد رعایت یا نمض احکام این فرمان از طرف ذوات فوق الذکر میباشد.
مادۀ دهم:
کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی به همکاری وزارت عدلیه الی مدت شش ماه از تاریخ انفاذ این
فرمان ،مسوده دستورالعمل اجرائی ممامات عالی و سایر مامورین عالی رتبه دولت اعم از لوه اجرائیه ،لضائیه و
لوای مسلح را به ممام ریاست دولت ارائه نماید.
ماده یازدهم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
حامد کرزی
رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان

