د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده

AC
KU
فوق العاده ګڼه

تعدیل فقرۀ ( )۳و ایزاد فقره های ( ۴و  )۵ضمیمۀ شماره ( )۲قانون کارکنان خدمات ملکی

تاریخ نشر )۲۴( :میزان سال  ۵۳۳۵ه.ش
نمبر مسلسل)۵۲۳۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح فیصله مصوبات مجلسین شورای ملی پیرامون
تعدیل فقره ( )۳و ایزاد فقره های ( ۴و  )۵ضمیمه شماره ( )۲قانون کارکنان خدمات ملکی
شماره)۳۹( :
تاریخ۵۳۳۵/۵/۳۵ :
ماده اول:
به تأسی از احکام جزء ( )۶۱ماده ( )۴۹و فمره ( )۶ماده ( )۴۹لانون اساسی افغانستان ،مصوبه شماره ( )۵۰۲مؤرخ
 ۶۹۴۲/۹/۷ولسی جرگه و مصوبه شماره ( )۵۰۱مؤرخ  ۶۹۴۲/۹/۵۷مشرانو جرگه را در مورد تعدیل فمره ( )۹و
ایزاد فمره های ( ۹و  )۲ضمیمه شماره ( )۵لانون کارکنان خدمات ملکی ،توشیح می دارم.
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ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی و متن تعدیل متذکره در جریده رسمی نشر
گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه
طرح پیشنهادی حکومت پیرامون تعدیل فقره ( )۳و ایزاد فقره های ( ۴و  )۵ضمیمه شماره ()۲
قانون کارکنان خدمات ملکی
شماره مسلسل)۲۱۵( :
تاریخ تصویب۵۳۳۵/۴/۹ :
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ولسی جرگه به تأسی از حکم مندرج ماده ( )۴۰لانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،در جلسه عمومی روز
دوشنبه مؤرخ  ۶۹۴۲/۹/۷خویش طرح پیشنهادی حکومت پیرامون تعدیل فمره ( )۹و ایزاد فمره های ( ۹و  )۲ضمیمه
شماره ( )۵لانون خدمات ملکی را با اکثریت مطلك آرای حاضر در مجلس تصویب نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه
در مورد تعدیل فقره ( )۳و ایزاد فقره های ( ۲و  )۵ضمیمه شماره ( )۲قانون کارکنان خدمات
ملکی
شماره)۲۱۶( :
تاریخ۵۳۳۵/۴/۲۹ :
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مشرانو جرگه به تأسی از حکم ماده نودم لانون اساسی افغانستان ،تعدیل فمره ( )۹و ایزاد فمره های ( ۹و  )۲ضمیمه
شماره ( )۵لانون کارکنان خدمات ملکی را در جلسه عمومی روز یکشنبه مورخ  ۶۹۴۲/۹/۵۷خویش به اتفاق آراء
تصویب نمود.

فضل هادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

تعدیل فقره ( )۳و ایزاد فقره های ( ۴و  )۵ضمیمه شماره ( )۲قانون کارکنان خدمات ملکی
ماده اول:
فمره ( )۹ضمیمه شماره ( )۵لانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره ( )۴۲۶سال  ۶۹۳۷به متن ذیل
تعدیل و فمره های ( ۹و  )۲در ضمیمه مذکور ایزاد گردد:
( )۹معلمین ،استادان و مدرسین مکاتب ،مدارس و مؤسسات تربیه معلم ،مکاتب تخنیکی -مسلکی و سواد حیاتی و
اعضای مسلکی ادارات نصاب تعلیمی و مرکز ساینس و اعضای نظارت تعلیمی (سوپروایزران) وزارت معارف می
توانند طبك جدول این تعدیل و ایزاد در لدم و بست بالتر ارتماء نمایند.
( )۹ارتمای بست و لدم معلمین ،استادان و مدرسین مکاتب ،مدارس و مؤسسات تربیه معلم ،مكاتب تخنیکی -مسلکی و
سواد حیاتی و اعضای مسلکی ادارات نصاب تعلیمی و مرکز ساینس و اعضای نظارت تعلیمی (سوپروایزران)
وزارت معارف به اساس ارزیابی اجراآت در هر دو سال صورت می گیرد.
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( )۲شرایط و طرز ارتمای لدم ها و بست های معلمین ،استادان ،مدرسین و اعضای مندرج فمره ( )۹این ماده مطابك
طرزالعملی که از طرف کیمسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و موافمه وزارت معارف تنظیم می گردد،
صورت می گیرد.
ماده دوم:

این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

