د افغانستان اسالمی امارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی ،پیغامونه ،فرمانونه او حکمونه

د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
د چاپ نېټه ۰۲۴۱ :هـ.ق کال د (جمادی االخر)
د میاشتی ( )۵نیټه
پرله پسی نمبر ()۸۷۷

در این شماره:
فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ تجدید نظر در تشکیالت امارتی و اینکه تشکیالت طبق تشکیل سال
 ۰۵۵۱داود خان عیار گردد.
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فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بارۀ تجدید نظر در تشکیالت امارتی و اینکه تشکیالت طبق
تشکیل سال  ۰۵۵۱داود خان عیار گردد
شماره۲۱ :
تاریخ۲۷۳۱/۲۱/۲۱ :
به اساس فرمان محترم عالیقدر امرالمؤمنین که به شورای سرپرست امارت اسالم افاانستان اادر و فرموده است
به شورای سرپرست امارت اسالم
السالم علیکم ورحمة هللا و برکاته و بعد:
در مورد وزارتها تجدید نظر اورت گیرد .در وقت داود خان اگر وزارت بود آن وزارت شود و دیگران ریاستها و
مدیریت ها شود و هم مربوطات به مربوطین اال خویش پیوست شود.
به تاریخ  ۹حوت سال  ۲۷۳۱اجالس بزرگ اراکین امارت که به اشتراک اعضای شورای سرپرست امارت ،وزراء،
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مسؤلین قوۀ قضائیه و څارنوال انعقاد یافت بر موضوع طوری عمیق و همه جانبه بحث اورت گرفت.

در نتیجه به منظور تطبیق عمل و عیار نمودن تشکیالت به اتفاق آرأ شورای اداری با االحیت تحت ریاست محترم
الحاج مال نور الدین (تراب ) سرپرست وزارت عدلیه که در ترکیب آن محترم مولوی عبدالستار (ادیق ) معاون ستره
محکمه ،محترم الحاج مال عبید هللا آخند سر پرست وزارت دفاع مل  ،محترم مولوی عارف هللا (عارف) معین
وزارت مالیه ،محترم مولوی حمد هللا (زاهد) سرپرست وزارت انایع خفیفه و مواد غذای  ،محترم مولوی دمحم عمر
عمر(فاروق ) معین وزارت تجارت تعین گردید.

شورای اداری مل جلسات مسلسل برای سال ( )۲۷۳۱ادارات مهم امارت را طور ذیل ترتیب و تاویب و غرض
منظوری عالیقدر امیر المؤمنین ارائه م نماید:

حالیه

سابقه

امارت اسالم افاانستان

دولت اسالم افاانستان
ادارت عظم

ادارت عظم

وزارت دفاع مل

وزارت دفاع مل
وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

وزارت مالیه

وزارت عدلیه

وزارت معارف

وزارت معارف
وزارت امور داخله

وزارت امور داخله

وزارت احت عامه

وزارت احت عامه
1

وزارت زراعت

وزارت زراعت

وزارت تجارت

وزارت تجارت
وزارت معدن و انایع

وزارت معدن و انایع

وزارت مخابرات

وزارت مخابرات

وزارت پالن

وزارت پالن

وزارت تحایالت عال

وزارت تحایالت عال

وزارت اطالعات و کلتور

وزارت اطالعات و کلتور
وزارت آب و برق

وزارت آب و برق

وزارت امور ساختمان

وزارت فواید عامه
وزارت سرحدات

وزارت سرحدات
وزارت ترانسپورت

ریاست ترانسپورت

وزارت هوانوردی

ریاست هوانوردی

وزارت انایع خفیفه و مواد غذای
وزارت کار و امور اجتماع
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وزارت ارشاد و اوقاف

مربوط وزارت معدن و انایع
مربوط وزارت عدلیه

ریاست عموم کار و امور اجتماع

وزارت عودت مهاجرین

ریاست عودت مهاجرین

وزارت شهدأ و معلولین

ریاست شهدأ و معلولین

وزارت انکشاف دهات

ریاست انکشاف دهات

وزارت شهر سازی و تهیهً مسکن
وزارت احاائیه مرکزی

مربوط وزارت فواید عامه
ریاست احاائیه مرکزی

ریاست عموم امر بالمعروف و نه عن المنکر
لوی څارنوال

ریاست عموم امر بالمعروف و نه عن المنکر
مربوط وزارت عدلیه

ریاست عموم د افاانستان بانک
ریاست عموم شاروال

ریاست عموم د افاانستان بانک مربوط وزارت عدلیه
ریاست عموم شاروال
ریاست استخبارات

ریاست عموم امنیت مل

ریاست عموم اکادم علوم

ریاست عموم اکادم علوم

ریاست عموم تربیت بدن و سپورت

ریاست عموم تربیت بدن و سپورت

جمعیت عال افاان سره میاشت

جمعیت عال افاان سره میاشت

مربوط وزارت معارف

ریاست عموم داراالیتام

مربوط وزارت اطالعات و کلتور

ریاست عموم رادیو و تلویزیون

ریاست عموم جیودیزی و کارتوگراف

ریاست عموم جیودیزی و کارتو گراف

مربوط وزارت زراعت

ریاست تنظیم امور زمینداری

کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدره

کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدره
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و از طرف عالیقدر محترم امیر المؤمنین طور ذیل فرمان اادر و منظور گردید:
مالحظه شد ((متن پیشنهاد منظور است کمیسیون اداری مؤظف است که در تطبیق و اجرای آن کار کند)).

امیرامارت اسالم افاانستان
به همین ترتیب به تمام ادارات نگاشته میشود که مطابق فرمان فوق در عیار نمودن و اجرای تشکیل منظور شده اقدام
ااول نمایند.

الحاج مال دمحم ربانی
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رئیس شورای سرپرست امارت اسالمی
افغانستان
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