د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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شماره هشتم  ۱۳ -سرطان سال ۳۱۳۳

نمبر مسلسل ()۲۳۵
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 -۵ضمیمه شماره ششم قانون مامورین دولت

فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
در باره تصویب ضمیمه شماره ششم قانون مامورین دولت
۳۱۳۳/۴/۸
بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوریت دموکراتیک افغانستان هیئات رئیسه شورای انمالبی جمهوری
دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:
ماده اول:
ضمیمه شماره ( )۶لانون مامورین دولت بداخل شش ماده منظور است.
ماده دوم:
ضمیمه شماره ( )۶لانون مامورین دولت بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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صدر هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

ضمیمه شماره ( )۳قانون مامورین دولت
ماده اول:
دوره خدمت ماموریت در کتابت های ( ۳و  )۴که لبل از نفاذ اصولنامه استخدام ترفیع و تماعد مامورین ملکی نافذ ۷۱
جدی  ۷۳۳۳رایج و معمول بوده بحیث دوره خدمت در لدم تماعد مامورین مذکور محاسبه میشود.
ماده دوم:
مامورینیکه با داشتن سابمه خدمت در کتابت های  ۳و  ۴مندرج ماده اول این ضمیمه لبل از تاریخ نفاذ لانون مامورین
دولت منتشره  ۴۱/۷۱/۷۱متماعد گردیده و مدت خدمت کتابتهای مذکور در لدم تماعد شان محاسبه نه شده باشد.
در صورتیکه مطابك احکام لانون مستحك معاش ماهوار شناخته شده باشند مدت خدمت دوره کتابت های مذکور در
لدم تماعد شان افزود گ ردیده و مبلغ تفاوت معاش از تاریخ اولین استحماق معاش تماعد باوشان پرداخته میشود .و در
صورتیکه مستحك معاش ماهوار شناخته نه شده باشند در حالیکه با محاسبه این مدت مجموع مدت خدمت شان از
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پانزده سال تجاوز نماید از تاریخ اول حمل سال  ۷۳۴۱مستحك معاش ماهوار تماعد شناخته میشوند.

و در حالیکه با وجود محاسبه مدت مذکور مجموع مدت خدمت شان از پانزده سال تجاوز نکند حموق تادیه شده لطعی
محسوب شده و مستحك حموق دیگری شناخته نمیشوند.
ماده سوم:

مامورینیکه با داشتن سابمه خدمت در کتابتهای  ۳و  ۴مذکور بعد از تاریخ نفاذ لانون مامورین دولت منتشره
 ۴۱/۷۱/۷۱متماعد گ ردیده باشند در صورتیکه مدت خدمت در کتابتهای موصوف در لدم تماعد شان حساب نه شده
باشد مدت مذکور در لدم تماعد شان حساب گردیده و حموق تماعد با رعایت محاسبه همین مدت سنجش و تفاوت معاش
تماعد از تاریخ استحماق اولین معاش تماعد به متماعد پرداخته میشود.
ماده چهارم:

محاسبه دوره کتابتهای ( ۳و  )۴موصوف در لدم تماعد صرف در مورد حموق تماعد مؤثر بوده بهیچ وجه در مورد
اعاده ماموریت یا کسب رتبه باالتر اعتبار داده نه میشود.
ماده پنجم:
هرگاه لبالً بنابر عدم محاسبه دوره خدمت کتابتهای( ۳و  )۴رتبه کسب شده شخص حین تماعد تنزیل داده شده باشد این
تنزیل رتبه اعتبار ندارد.
ماده ششم:
این ضمیمه از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

