د افغانستان اسالمی جمهوریت
د عدلیی وزارت
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فوق العاده ګڼه

تعدیل و حذف برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات معلولین

تاریخ نشر )۲۸(:حوت سال  ۱۳۹۱هـ .ش نمبر مسلسل ()۱۰۹۹

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
شماره)۸۴۹۴( :
تاریخ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ :
محترم څارنپوه حبیب هللا غالب وزیر عدلیه !
تعدیل مادۀ چهارم ،فقرۀ ( )۱مادۀ هشتم ،فقرۀ ( )۲مادۀ نزدهم و مادۀ بیست و چهارم قانون حقوق و امتیازات معلولین
که بر اساس مصوبۀ شماره ( )۸۰مؤرخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ولسی جرگه شورای ملی مجددا ً به دو ثلث آراء کل اعضاء
تصویب و به تأسی از حکم مادۀ ( )۹۴قانون اساسی افغانستان توشیح شده محسوب می گردد همراه با مصوبۀ آن به
شما ارسال شد تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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دولت جمهوری اسالمی افغانستان شورای ملی مصوبه ولسی جرگه تعدیل ماده چهارم ،فقره ()۱
ماده هشتم و فقره ( )۲ماده نزدهم و ماده بیست و چهارم قانون حقوق و امتیازات معلولین به دو
ثلث آرای کل اعضاء
شماره)۸۰( :
تاریخ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ :
ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دو شنبه مؤرخ  ۱۳۱۹/۱۰/۲۵خویش به تأسی از حکم ماده نود و چهارم قانون
اساسی تعدیل ماده چهارم ،فقره ( )۱ماده هشتم فقره ( )۲ماده نزدهم و ماده بیست و چهارم قانون حقوق و امتیازات
معلولین را مجددا ً به دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب نمود.
الحاج عبدالرووف " ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه
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تعدیل و حذف برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات معلولین
مادۀ اول:
مادۀ چهارم ،فقرۀ ( )۱مادۀ هشتم ،فقرۀ ( )۲مادۀ نزدهم و مادۀ بیست و چهارم قانون حقوق و امتیازات معلولین منتشرۀ
جریدۀ رسمی شماره ( )۱۰۳۷سال  ۱۳۸۹ذیالً تعدیل گردد:
مادۀ چهارم:
اشخاص مندرج مادۀ هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند ،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف
برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:
 -۱افسران نظامی که حین اجرای وظیفه و یا به علت ناشی از آن معلول گردند )۱۰( ،ماهه آخرین معاش ماهوار با
اجزاء و ضمایم آن.
 -۲بریدمالن ،ساتنمنان و سربازان که حین اجرای وظیفه و یا به علت ناشی از آن معلول گردند )۱۵( ،ماهه آخرین
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معاش ماهوار با اجزاء و ضمایم آڼ.

 -۳مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی ،اعضای کابینه ،اعضای ستره محکمه ورؤسای ادارات مستقل)،
کارکنان خدمات ملکی ،اعضای شوراهای والیتی ،ولسوالی و قریه و شاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل
ناشی از آڼ معلول گردند )۶( ،ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء و ضمایم آن.

 -۴اشخاصی که معاش ثابت نداشته و یا بدون معاش باشند و اشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مصرحه
مذکور معلول گردیده باشند )۵( ،ماهه معاش قدم (اول) بست (هشتم) قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء و ضمایم
آن.
مادۀ هشتم:

( )۱اشخاص مندرج مادۀ چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند ،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق
حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:

 -۱اشخاص مندرج اجزای (۱و )۲مادۀ مذکور ( )۱۰۰فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء و ضمایم آن بدون در
نظرداشت مدت خدمت.
 -۲اشخاص مندرج جزء ( )۳مادۀ مذکور ( )۱۰۰فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء و ضمایم آن و یا حقوق تقاعد
هر یک بیشتر باشد.
 -۳اشخاص مندرج جزء ( )۴مادۀ مذکور ( )۱۰۰فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.
( )۲اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف
معاش مندرج فقرۀ ( )۱این ماده شناخته می شوند.
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مادۀ نزدهم:
( )۲حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری اسالمی
افغانستان ،دولت ها و مؤسسات کمک کننده باشد ( )۷فیصد آن را برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.
وزارت های کارو امور اجتماعی ،شهدا و معلولین ،معارف و تحصیالت عالی با مؤسسات تعلیمی و تحصیلی
خصوصی زمینۀ تعلیم و یا تحصیل معلولین واجد شرایط را الی ( )۷فیصد از مجموع محصلین و متعلمین جدیدالشمول
را غرض تعلیم و تحصیل رایگان در مؤسسات متذکره فراهم نماید.
مادۀ بیست و چهارم:
( )۱شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز و والیات تا ( )۷فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای
معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.
( )۲وزارت امور شهرسازی و سایر ادارات ذیربط ،حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا ( )۷فیصد
در پروژه مربوط با ( )۳۰فیصد تخفیف از قیمت تمام شد ،برای معلولین بی سرپناه ،اختصاص می دهند.
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هر گاه معلول توان پرداخت قیمت اپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به
اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهرسازی و یا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت
معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگری بفروشد و یا به نحو دیگری انتقال بدهد.

( )۳وزارت های کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین و امور شهر سازی و شاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می
توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها و مؤسسات خصوصی عقد نمایند.

( )۴معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند،
حین تعیین سهمیه نمرات زمین و اپارتمانهای رهایشی برای شان ،حق اولویت داده می شود.
( )۵معلولین صرف برای یکبار از امتیازات مندرج این ماده می توانند استفاده کنند.
مادۀ دوم:

اجزای (۱و  )۴فقرۀ ( )۱مادۀ یازدهم و مادۀ سی و یکم قانون حقوق و امتیازات معلولین منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره
( )۱۰۳۷سال  ۱۳۸۹حذف گردد.
مادۀ سوم:
این تعدیل و حذف بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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