د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسئول مدیر :محمد حسین روستائی

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۱۷ګڼه

شنبه د عقرب ۳۰

د  ۱۳۴۹هجری شمسی کال د  ۱۹۷۰عیسوی کال د نومبر ۲۱

پرله پسی ګڼه ۱۷۰

فرمان شماره ( )۲۳۰۲مؤرخ  ۱۳۴۹/۸/۱۱مجلس عالی وزراء
ع ،ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره  ۲۲۳۵در جلسه تاریخی  ۱۳۴۹/۸/۴با مالحظه ورقه عرض شماره  ۱۶۷۸مورخ
 ۴۹/۸/۳وزارت عدلیه راجع به تعدیل بعضی مواد مقررات توزیع و فروش  ۴۹بالک اپارتمانهای نادر شاه مینه
مراتب آتی را تصویب نمود:
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« تعدیل و لغو مقررات توزیع و فروش اپارتمانهای نادر شاه مینه مربوط پنج ماده بداخل یکورق که بمهر داراالنشاء
رسیده است منظور است مطابق آن اجراآت شود».

مراتب این تصویب که از صحه حضور واالحضرت افخم وکیل مقام سلطنت گزارش یافته و بوسیله حکم شماره
 ۲۵۹۴-۵۸۲تاریخ  ۷عقرب  ۱۳۴۹بصدارت ابالغ گردیده به جاللتماب شما اطالع داده شد تا طبق آن تعمیل نمایید.
محل امضاء عبدهللا یفتلی

معاون اول صدارت عظمی

تعدیل و لغو بعضی مواد مقررات و فروش  ۴۹بالک اپارتمانهای نادر شاه مینه
چهارم – لغو ماده (:)۲۲حکم ماده ( )۲۲مقررات توزیع و فروش ( )۴۹بالک اپارتمان های نادر شاه مینه منتشره
جریده رسمی تاریخ  ۳۰دلو  ۱۳۴۷لغو می باشد.
پنجم – لغو ماده (:)۲۷حکم ماده ( )۲۷مقررات توزیع و فروش ( )۴۹بالک اپارتمان های نادر شاه مینه منتشر جریده
رسمی  ۳۰دلو  ۱۳۴۷لغو میباشد.
ششم – تاریخ نفاذ :این احکام از تاریخ توشیح تصویب مجلس وزرا نافذ میگردد.
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سوگند قضات
بر وفق حکم ماده ( )۸۸قانون صالحیت و تشکیالت قضایی سوگند ذیل را:
«سوگند یاد میکنم بنام خدای بزرگ و توانا که وظیفه قضاء را بکمال امانت و شرافت اجراء مینمایم قوانین و
ارزشهای قانون اساسی را احترام کرده اسرار وظیفه را حفظ مینمایم بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به حق تلفی بی
عدالتی و اخذ رشوت مبادرت نمی ورزم».
فضیلتمابان قضات ذیل هر یک در حضور قاضی القضات یاد نموده اند:
ښاغلی عبدالمجید عضو محمکه ابتداییه جاجی میدان.
ښاغلی عبدالعزیز عضو محکمه واخان.
ښاغلی عبدالعلی عضو محکمه ابتدائیه پرچمن.
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ښاغلی محمد طالب قاضی محکمه ابتداییه یکاولنگ.

ښاغلی عبدالجبار غفاری عضو ریاست محکمه بدخشان.
ښاغلی محمد هللا قاضی محکمه جاجی والیت پکتیا.

ښاغلی عباد گل خان قاضی محکمه ابتداییه مالستان.
ښاغلی میرشاه سعید عضو محکمه ابتداییه قیصار.

ښاغلی حسام الدین عضو ریاست محکمه والیت کندز.
ښاغلی محمد طاهر عضو محکمه ابتداییه شور تپه.
ښاغلی عبدالواحد قاضی محکمه ابتداییه دایکندی.

ښاغلی میر عزیزالحق ،ضعیفی عضو دیوان حقوق عامه استیناف عالی مرکزی.
ښاغلی عبدالحی آرین پور ،نایب رئیس محکمی اختصاصی مامورین.
ښاغلی عبدالرحمن عضو محکمه ابتداییه قادس.
ښاغلی عبدالولی انصاری قاضی محکمه ابتداییه خوست.
ښاغلی میراحمد عضو جزای مامورین ریاست محکمه والیت پکتیا.

ښاغلی محمد موسی قاضی محکمه ابتداییه پنجشیر.
ښاغلی باگل قاضی محکمه ابتداییه قره باغ کابل.
ښاغلی محمد حبیب رئیس دیوان مرافعه لوی ولسوالی ارگون.
ښاغلی عطاء هللا «حبیبی» عضو ریاست محکمه اختصاصی مامورین.
ښاغلی محمد زمان عضو دیوان لوی ولسوالی خوست.
ښاغلی عبدالمنان عطاء زاده عضو محکمه ابتداییه جزای جرایم علیه امنیت عامه والیت کابل.
ښاغلی محمد حکیم عضو محکمه ابتداییه وازه خواه.
ښاغلی نظر محمد نایب ریاست محکمه والیت هلمند.
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عزل از قضاء

ښاغلی عبدالمنان قاضی محکمه ابتدائیه کجران والیت ارزگان از قضاء منفصل شده است.

