د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت

مسئول مدیر :دمحم حسین روستائی

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۱ګڼه

سه شنبه د جوزا ()۴۸

د  ۸۴۴۱هجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه ()۸۴۴

د  ۸۱۹۱ع کال د جوالئی ۱۱

تصویب مجلس عمومی ولسی جرگه و احکام حضور مبارک ملوکانه راجع به ایزاد ماده واحده
بصورت ضمیمه را اصولنامه استخدام ترفیع و تقاعد مامورین ملکی:
بحضور مبارک اعلیحضرت معظم همایونی!
لسمت دوم صورت تصویب یوم یکشنبه  ۴لوس  ۸۴۴۱مجلس عمومی ولسی جرگه لرار ذیل احتراما ً عرض میشود.
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الف – وزرای مستعفی مستحك معاش انتظار و ایام بیکاری نمی باشند.

ب – در صورتیکه وزرای مستعفی دوباره بماموریت پذیرفته شوند معاش آنها با ساس رتبه ایشان لبل از وزارت با
در نظر گرفتن خدمت دوره وزارت ایشان تعیین می شود.

ج – معاش تماعد وزراء بعد از استعفاء بروی آخرین رتبه ماموریت ایشان لبل از وزارت بادر نظر گرفتن خدمت
دوره وزارت ایشان بهر رتبه که تصادف نماید براساس معاش آن محاسبه میشود در صورتیکه وزیر بعد از استعفاء
دوباره به ماموریت پذیرفته شود معاش تماعد او براساس آخرین معاش او لبل از تماعد حساب می شود.

لرار فوق لسمت دوم صورت تصویب ولسی جرگه که موضوع آن به تصویب  ۸۴حمل  ۴۱مشرانو جرگه رسیده در
ظرف یک ورق عرض هذا جهت توشیح بکمال احترام تمدیم است.

و لسمت اول تصویب مذکور که راجع به تعدیل ماده ( )۱۸و الغای تبصره مولت ماده نهم مورخه  ۸۱سنبله -۸۴۴۱
اصولنامه موصوفه بوده در انجمن مختلط شوری تحت غور است و هنگامیکه به فیصله برسد علیحده بحضور مبارک
جهت توشیح تمدیم میشود.
محل امضاء دکتور عبدالظاهر
رئیس ولسی جرگه

حکم حضور ،نمبر  ۵۰۵-۸۵۱مورخ  ۲ثور ۸۴۵۱
تصویب مجلسین ولسی جرگه و مشرانو جرگه راجع به ایزاد ماده واحده بصورت ضمیمه در اصولنامه استخدام ترفیع
و تماعد مامورین ملکی طبك شرح متن اوراق عرض هذا منظور است.

محل صحه ذات شاهانه
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