د افغانستان اسالمی دولت
د عدلیی وزارت

فرمان شماره ( )۸۲۷مورخ  ۷۷/۹/۵۱رئیس دولت
اسالمی افغانستان در باره تعدیل و ایزاد در مواد ( )۱۵و
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( )۱۵قانون کارمندان

رسمی جریده

شماره اول  ۵۱حمل ۵۷۷۱
نمبر مسلسل ۷۷۸ -

فرمان رئیس دولت اسالمی افغانستان
شماره ۸۲۷
تاریخ ۵۷۷۷/۹/۵۱
در باره تعدیل و ایزاد در مواد ( )۱۵و ( )۱۵قانون کارمندان دولت
به اساس پیشنهاد شماره ( )۳۳۳مورخ  ۳۳۷۳/۹/۷څارنوالی دولت اسالمی افغانستان تعدیل و ایزاد در مواد ( )۰۵و
( )۰۳قانون کارمندان دولت منتشرۀ شماره مسلسل ( )۶۶۶مورخ  ۳۳۶۷/۳/۳جریدۀ رسمی منضمه این فرمان در سه
ماده منظور است.
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
پروفیسور برهان الدین (ربانی)
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رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان

تعدیل در مواد ( ۱۵و  )۱۵قانون کارمندان دولت منتشره مسلسل ( )۶۶۶مورخ ۵۷۶۷/۷/۵
ماده اول:
ماده ( )۰۵قانون کارمندان دولت به متن ذیل تعدیل گردد:
ماده پنجاه – تعلیق عبارت است از انفکاک موقت کارکن از وظیفه کارکن در حاالت اتی به موقعیت تعلیق قرار
میگیرد:
 -۳در حالیکه کارکن تحت اتهام قرار گیرد و توقیف شود.
 -۳در حالیکه بمقصد اجرای تحقیق و محاکمه دست کارکن از کار گرفته شود.
 -۳کارکن مندرج این تعدیل به مفهوم اطالق میشود که در فقره ( )۳مادۀ دوم قانون کار تعریف و تصنیف گردیده
است.

AC
KU

ماده دوم:

مادۀ ( )۰۳قانون کارمندان دولت به متن ذیل ایزاد و تعدیل گردد:
ماده ( :)۰۳الف:

( – )۳لوی څارنوالی میتواند در حاالت اتی کارکن متهم را تا سه ماه در موقعیت تعلیق قرار دهد:
 -۳در حاالتیکه دوام شخصی بوظیفه جریان تحقیق یا محاکمه را اخالل نماید.
 -۳در حاالتیکه خوف از بین بردن دالیل الزام موجود باشد.
 -۳در حاالتیکه اتالف دارائی عامه متصور باشد.

( )۳لوی څارنوالی از تعلیق کارکن با ارائه دالئیل بمرجع وظیفه وی متهم اطالع میدهد.
( )۳بعد از رفع حاالت فوق کارکن بوظیفه خود ادامه میدهد مگر اینکه اوضاع تمدید تعلیق را ایجاب کند.
تعلیق بمدت ( )۳ماده تمدید شده میتواند و بیش از یکبار جواز ندارد.
ب :استفاده از حقوق و امتیازات وظیفوی در حاالت تعلیق معطل میباشد .هرگاه در نتیجۀ نظارت و تحقیق څارنوال
قرار عدم تعقیب متهم را صادر کند یا او را مستوجب جزای تادیبی داند یا در نتیجۀ محاکمه بری الذمه گردد از معاش
و سایر حقوق مدت تعلیق و محاکمه در صورتی مستفید میگردد که اتهام منسوب به کارکن ناشی از وظیفه یا جرایم
ضد امنیت و منفعت عامه نباشد.

ماده سوم:
این تعدیل و ایزاد بعد از توشیح نافذ بوده در جریدۀ رسمی نشر گردد.
با انفاذ آن احکام سایر اسناد تقنینی مغایر ملغی است.
پروفیسور برهان الدین (ربانی)
رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان
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