دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیۍ وزارت
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شماره هفدهم  ۶۱قوس سال ۶۱۱۱

نمبر مسلسل ۵۱۶

 – ۲مقررۀ طرز ترتیب مجدد دفتر سوانح از بین رفته کارمندان و کارگران دولتی .
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هصْبَ شْرای ّزیراى جوِْری دهْکراتیک افغاًستاى
شِر کابل

۳۱۶۱/۶/۷۲

پیزاهْى هٌظْری هقزرٍ طزس تزتیت هجدد دفتز سْاًح اس ثیي رفتَ کبرهٌداى ّ کابرگزاى دّلتا واْرای ّساازاى ووِاْری
دهْکزاتیک افغبًستبى ثوٌظْر ووا وّری ساْاثک کابر کبرهٌاداً کاَ دفابتز ساْاًح ّ ااب ساْاثک کابر وابى ثٌابثز وْاهاغ ریاز
هتزقجَ اس ثیي رفتَ تصْات ه ًوباد :
((هقاازرٍ طاازس تزتیاات هجاادد دفتااز سااْاًح اس ثاایي رفتااَ کبرهٌااداى ّ کاابرگزاى دّلت ا هٌظااْر اساا ،د در وزااادٍ رسااو ً ااز
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گزدد)).

سلطاًعلی کشتوٌد

رئیس شْرای ّزیراى جوِْری دهْکراتیک افغاًستاى

هقررٍ طرز ترتیب هجدد دفتر سْاًح از بیي رفتَ کار هٌداى ّ کارگراى دّلتی
هادٍ اّل :
ااي هقزرٍ ثوٌظْر تٌظین طزس وو وّری سْاثک کبر ّ تزتیات هجادد دفابتز ساْاًح ّ سابثقَ کابر وًاادٍ هابهْراي د کابرگزاى
ّاویزاى هْسسبت ّ ادارات دّلت کَ دفبتز سْاًح ّ سْاثک کبر وبى ثٌبثز وْاهغ هججزٍ اس ثیي ّض گزدادٍ اس.،

هادٍ دّم :
 – ۱فقداى ّ اس ثیي رفتي دفتز سْاًح ّ سْاثک هبهْر د اویز ّ اب کبرگز ثب وْاهغ وى اس وبًت ادارٍ هزثْطَ هتک ثَ
دالاغ هقٌ تثجی ،گزدادٍ ّ ثاد اس تبئید وهزاي هحغ در ّالابت ّ وهزاي اوطبء دروَ اّل در ادارات هزکشی اوتجبر دارد.
 – ۲ثوٌظْر وو وّری سْاثک کبر ّ تزتیت دفتز سْاًح اب دّسیَ سبثقَ کبر هجدد اى ثَ پی ٌِبد ادارٍ هزثْط ُیئبت
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صالحیتدار ث وْل وهزاي پزسًْغ هزثْط اس طزف هقبهبت هتذکزٍ فقزٍ اّل تاییي ّ تْظیف گزدادٍ ّ اس طزاک واجَ
پزسًْغ ادارٍ هٌسْثَ اوزاوت ّاقداهبت السم صْرت هیگیزد.
هادٍ سْم :
ُیئبت ادّار خده ،واص
تزتیت هیٌوباد :
 – ۱دفتز حبضزی.
 – ۲دفتز اًدارج.
 – ۳دفتز هابوبت.

هاْرد ًظاز را تثجیا ّ ،دفتاز هجادد ساْاًح ّ ساْاثک کابر اّ را ثاب اساتتبدٍ اس دفابتز ّ اساٌبد ااغ

 – ۴در هْرد اویز ّ کبرگز اس دفبتز تثجی ،وْاس ّ استصدام وبر ّال ُب.
 – ۵اس اسٌبد ّ هکبتیت هْوْد در ادارات .
 – ۶اس کبرت ُبی تزفی هبهْر.
 – ۷اس ًقغ ثیْگزاف کَ ثصدهبت اطالوبت دّلت هْوْد اس.،
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 – ۸کست هالْهبت کتج اس هزاو کبر کزدگ هْصْف کَ در فْرهَ پیْگزاف اس طزف خْدش ارائَ ودٍ اس.،
 – ۹ثزّا ،اسٌبد تحصیل ّ هالْهبت اس هْسسَ تحصیل اب هزاو هْثک.
 – ۱۱تصداک وهزاٌکَ تح ،اثز وى ااتبی ّظیتَ ًوْدٍ.
 – ۱۱سباز هزاوایکَ ُیئ ،حصْل هالْهبت را اس وى السم ثداًد.
 – ۱۲تصداک کتج اوصبصیکَ در اک هْسسَ اب ادارٍ ثبّی کبر هیکزدًد.

هادٍ چِارم :
در صْرتیکَ سْاثک هکوغ دّرٍ کبر ثکوک اک اب چٌد سٌد در ابف ،ودٍ هٌدرج هبدٍ سْم هیسز ودٍ ًتْاًد وخزاي رتجَ اب
دروَ ّی کَ در اک اس اسٌبد فْق اس وى کز ثاوغ وهدٍ ثبواد اسابص قازار دادٍ وادٍ ّ اابدر ًظاز داوا ،قاْاًیي ًبفاذ د دّرٍ

هادٍ پٌجن :
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کبرش هحبسجَ ّ تثجی ،هیگزدد.

هْارد ات در دفتز سْاًح وداد درج هیگزدد :

 – ۱چگًْگ خده ،در قْای هسلح ثبسبص هالْهبت اس هزاو کویسبری اب ثزّا ،تزخی
 – ۲سي ّ حبل ،هدً وص

ّ سباز اسٌبد قبًًْ .

هْرد ًظز ثَ رّا ،تذکزٍ تبثای. ،

 – ۳تثجی ،اهتیبسی ثزّا ،سٌد تحصیل اب هالْهبت هزاو تحصیل ّ تالیو ّ اب هزاو هْثک داگز.
 – ۴چگًْگ اس ارتکبة وزاان ثبسبص هالْهبت هزاو هزثْط اهٌیت .
 – ۵درج هکبفبت ّ هجبسات ثوالحظَ اسٌبد ارائَ ودٍ ّ ثدس ،وهدٍ.

هادٍ ششن :
ثاد اس تکویغ ّ تزتیت هجدد دفتاز ساْاًح دّسایَ ساْاثک اس طازف توابم اوئابی ُیئا ،اهئابء گزداادٍ ّ ُاز ّرق وى ثوِاز
ادارٍ ً بً هی ْد.
هادٍ ُفتن :
ااي هقزرٍ ثاد اس ً ز در وزادٍ رسو ًبفذ هیگزدد .
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