د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده
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ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت

تاریخ نشر )۳( :حمل سال  ۸۳۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۸۳۳۳( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت
شماره)۳۶۳( :
تاریخ۸۳۳۱/۸۱/۸۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ شصت و چهارم و با رعایت ماادۀ فتتااد و مهام وااموا اساسای اتاامساتااد ایازاد و ت ادی
در برخی از مواد واموا وضایای دولات را هاه باه اسااو مصاوبر شامار  )۱۶مارر  ۶۹۳۱/۶۱/۶۱هابیمار جمهاوری
اسالمی اتاامستاا به داخ

 )۹ماد تصویب گردید استد توشیح می دارم.

مادۀ دوم:
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وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمامی مرظف امدد ایا ترماا و ایزاد و ت دی در برخی از ماواد وااموا وضاایای
دولت را در خال

 )۹۳روز از تاریخ ام قاد مخستیا جلسر شورای ملید به آا شوری تقدیم ممایمد.

مادۀ سوم:

ایا ترمااا از تااریخ توشایح ماتاه و فمارا باا مصاوبر هابیمار جمهاوری اساالمی اتاامساتاا و ایازاد و ت ادی ماههورد در
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جریدۀ رسمی مشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

1

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت
شماره)۱۸( :
تاریخ۸۳۳۱/۸۱/۸۱ :
هابیماار جمهااوری اسااالمی اتاامسااتاا بااه تأساای از حکاام مااادۀ فتتاااد و مهاام واااموا اساساای اتاامسااتااد در جلساار ماارر
 ۶۹۳۱/۶۱/۶۱خویش طرح ایزاد و ت دی در برخی از مواد واموا وضایای دولت را به داخ

 )۹ماد به حیث ترماا

تقمیمی تصویب ممود.

محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت
مادۀ اول:
تقاار فااای ۹د ۱د ۵د  ۱و  )۱در مااادۀ چهااارم واااموا وضااایای دولاات ممتشاارۀ جریاادۀ رساامی شاامار  )۶۶۶۵ماارر
 ۶۹۳۱/۱/۹۳به متوا هی ایزاد گردد:
ادارۀ تطبیق کننده
مادۀ چهارم:
 ) ۹به ممظور ایتای مکلتیت فای ادارات هیربط و ترافم آوری تساهیالت در امار دتاا و حراسات از حقاوا و دارا ای
فای عامهد بورد عالی وضایای دولت به ترهیب هی ایجاد می گردد:
 -۶وزیر عدلیه به حیث ر یو.
 -۱م یا وزارت مالیه به حیث عضو.
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 -۹م یا وزارت شهر سازی و اراضی به حیث عضو.
 -۱م یا شاروالی هاب به حیث عضو.

 -۵ر یو عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسالمی اتاامستاا به حیث عضو.
 )۱بورد عالی وضایای دولت دارای وظایف و صالحیت فای هی می باشد:
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 -۶تأمیا فمافمگی میاا ادارۀ وضایای دولت و ادارات هیربط.
 -۱بررسی استهداآت ادارۀ وضایای دولت.
 -۹بررسی اجراآت همیتر تخمیکی.

 -۱صدور رفممود به ادارۀ وضایای دولت و ادارات هیربط.

 ) ۵به ممظور جمع آوری اسماد و م لومات از ادارات هیاربط و اجاراآت باه موواع ادارۀ وضاایای دولات همیتار تخمیکای
وضایای دولت به ترهیب هی ایجاد می گردد:
 -۶ر یو عمومی وضایای دولت به حیث ر یو.
 -۱ر یو امالک وزارت شهرسازی و اراضی به حیث عضو.
 -۹ر یو ملیکت فای شاروالی هاب به حیث عضو.
 -۱ر اایو امااور حقااووید تقمیماای و وضااا ی ریاساات عمااومی ادارۀ امااور ریاساات جمهااوری اسااالمی اتاامسااتاا بااه حیااث
عضو.
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 ) ۱طرز تدویر جلسات بورد عالی وضایای دولت و وظاایف همیتار تخمیکای وضاایای دولات در طرزال ملای هاه توساط
بورد عالی وضایای دولت تصویب می گرددد تمظیم می شود.
 ) ۱وزارت عدلیاه مکلاف اساات در فار شاش مااا گازارش اجاراآت ادارۀ وضااایای دولات را باه شااورای عاالی حاهمیاات
واموا و مبارز با تساد اداری ارا ه و در سایت مربوط مشر مماید.
مادۀ دوم:
مادۀ چهلم واموا وضایای دولت ممتشرۀ جریدۀ رسمی شمار  )۶۹۳۳مرر  ۶۹۳۱/۱/۹۶به متا هی ت دی گردد:
سند فراغت ستاژ
مادۀ چهلم:
به اشخاص واجد شرایط ممدرج تقرۀ  )۹مادۀ سی و فشتم ایا واموا هه دارای سمد تراغت از ستاژ حقووی باشمدد حیا
استخدام در بست فای ادارۀ وضایای دولتد اولویت داد می شود.
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مادۀ سوم:

ایا ایزاد و ت دی از تاریخ توشیح ماته و در جریدۀ رسمی مشر گردد.
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