د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی

تاریخ نشر )۰۲( :دلو سال  ۲۹۳۰هـ.ش
نمبر مسلسل)۲۲۰۱( :

 -۰ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی.

AC
KU

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح ضمیمۀ شماره ( )۵قانون کارکنان خدمات ملکی
شماره)۲۲۱( :
تاریخ۲۹۳۰/۲۲/۷ :
به تأسی از حکم فمرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶لانون اساسی افغانستان ،ضمیمۀ شماره ( )۵لانون کارکنان خدمات ملکی را که
به اساس فیصلۀ شماره ( )۶۰۶مؤرخ  ۶۲۹۳/۹/۳۲هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل ( )۵ماده به تصویب
رسیده است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با ضمیمه و مصوبات هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی
نشر گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
شماره)۲۲۲( :
تاریخ۲۹۳۰/۳/۰۹ :

فیصله
ضمیمۀ شماره پنج قانون کارکنان خدمات ملکی
به تأسی از حکم مندرج مادۀ صدم لانون اساسی افغانستان ،هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب سه ،سه نفر
از اعضای هر جرگه ضمیمۀ شماره پنج لانون کارکنان خدمات ملکی به داخل پنج ماده در جلسۀ روز شنبه مؤرخ ۳۲
لوس سال  ۶۲۹۳فیصله نمود.
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رئیس هیئت مختلط

داکتر احمد بشیر "صمیم"

معاون هیئت مختلط

څارنیال دمحم عثمان "سروری فراهی"

ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی
مادۀ اول:
شخص به حیث معاون والی در بست اول خدمات ملکی ممرر شده می تواند که عالوه بر معیارهای مندرج فمرۀ ()۶
مادۀ هشتم این لانون حد الل سن ( )۲۰سالگی را نیز تکمیل نموده باشد.
مادۀ دوم:
شخص به حیث ولسوال در بست دوم خدمات ملکی ممرر شده می تواند که عالوه بر معیارهای مندرج اجزای ( ۲الی
 )۱فمرۀ ( )۳مادۀ هشتم این لانون واجد میعارهای ذیل نیز باشد:
 -۶داشتن حد الل سند تحصیلی بکلوریا.
 -۳داشتن تجربۀ کاری (بکلوریا ( )۸سال ،فك بلکوریا ( )۱و لسانس ( )۲سال).

مادۀ سوم:
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 -۲اکمال سن ( )۲۰سالگی.

معاون والی و ولسوال بعد از منظوری تمرر ،دورۀ آموزشی انستیتوت خدمات ملکی را سپری نمایند.

متصدیان بست های اول ،دوم و سوم کارکنان خدمات ملکی به شمول معاون والی و ولسوال حد اکثر بعد از سه سال
تبدیل می گردد معاون والی و ولسوال در صورت ضرورت به اتفاق آراء اعضای شورای والیتی برای یک دورۀ
دیگر تمدید شده می تواند.
مادۀ چهارم:

( )۶به منظور ارزیابی اجراآت معاون والی و ولسوال ،کمیته به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 -۶یک نفر از شورای والیتی به انتخاب شورای والیتی به حیث رئیس.
 -۳یک نفر نمایندۀ ادارۀ مستمل ارگان های محلی به حیث عضو.
 -۲دو نفر نمایندۀ کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی به حیث عضو.
 -۶نمایندۀ با صالحیت والی به حیث عضو.

( )۳کمیتۀ مندرج فمرۀ ( )۶این ماده می تواند عنداللزوم ،اجراآت معاون والی و ولسوال را مورد ارزیابی لرار داده و
در صورت عدم تکمیل معیارهای معینه یا موجودیت سایر دالیل مؤجه پیشنهاد انفصال آنها را از وظیفه به رئیس
جمهوری اسالمی افغانستان ارایه نماید.

در این حالت معاون والی یا ولسوال مطابك احکام لانون کارکنان خدمات ملکی در حالت انتظار با معاش لرار می
گیرد.
( )۲معیارهای معینۀ مندرج فمرۀ ( )۳این ماده در طرزالعمل جداگانۀ که از طرف ادارۀ مستمل ارگان های محلی و
کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی وضع می گردد ،تنظیم می شود.
مادۀ پنجم:
این ضمیمه از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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