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اصولنامۀ

مدیریت های مامورین افغانستان

تاریخ طبع :جدی ۱۳۳۰
( )۲۲۰۰جلد

تعداد طبع خامس
د کابل په عمومی مطبعې کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
(اصولنامۀ وظائف مدیریت های مامورین)
تمهید:
مدیریت های مامورین وزارات و دوایر مستقله موافق مقررات اصولنامۀ هذا اجرای وظائف میدارند:
 -:۱تماا مامورینیهاه از صادارت یظمام و مقاماات مراوواه اصااو انتخاا و تییاین میناوند اادادن ساوانح یماری مهلااف
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هستند.

تبصره

مستخدمینیهه اساسا مامور گفته نمینوند مانند خانه سامان و چپراسم وغیره ادادن سوانح یمری مهلف نمم اانند.
 -:۲سوانح یمری مامورین موااق اا تنریحات اصولنامۀ هذا ترتی داده مینود.
 -:۳ورق سوانح یمر میلومات آتیه را محتوی میااند:

الف -:اس و نهرت مامور ااس و نهرت پدر آن و تیلقه ایالت و محال.
 -:تاریخ تولد و محل تولد.

ج -:ماموریت حالیه و ماموریت های ماضایه ااا تیاین ساال و موضام ماموریات و موجااات انفهاام از ماموریات ماضایه و
سا تیویل مالزمت.
د -:مقدار میاش ماموریت حالیه و ماموریت های ماضیه.
هـ -:درجه تحصیل که در کدا مهات و یا از میلمین خصوصم تحصیل نموده.
و -:از السنه محلیه و اجنایه اهدا زاان میداند وتهل و یا کتاات کرده میتواند.
ز -:اداخل مملهت محروسه و ممالک اجنایه اهدا کدا مواضم سیاحت نموده و ایا مسافرت چقدر اوده.

 -:۴اوراق سوانح یمر موااق اه تنریحات متذکره از ورف مدیریت های مامورین وام گردیده ارای مامورین داده مینود
و هار مااامور ساوانح یماار خااود را اخاو و کتاااات خااویش تحریار و در ذیاال آن امضاا نمااوده اقاارار سلسالۀ مراتا اماادیریت
مامورین متیلقۀ نان تسلی میدارند.
 -:۵ورق سوانحات یمری اوور صحیح نونته مینود کساانیهه خاالف واهیاه اوارز ماالیاه ایاناات داده ااناند مسائول گفتاه
مینوند.
 -:۶در حالیهه اوراق سوانح یمر مامورین امدیریت مامورین تقدی مم نود هال از تقدی دادن ورهه ماذکور از وارف آمار
ماافوق آن احااوال ماضایه و حالیااه اش حتاام ا مهاان تاادهیق و اوااور تصادیق از واارف آماار در آن امضاا و در همااان زمااان
درجه لیاهت و اساتقامت و حسایات ساایره و در ورهاه مخصاو

ملفاوف پاکات سراساته امادیریت ماامورین تسالی میناود و

همچنااان در اخیاار سااال صااورت مناااهدات خااود را در اجااراآت مااامور مااذکور ضاامن تنااریحات خصوصاام او اماادیریت
مامورین ارسال میدارد.
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 -:۷اوراق سوانح یمر حتم ا مهان از ورف مامور مفصال تحریر و امدیریت مامورین تقدی مام ناود ما ال ساواد تاذکره
نفوس ،موضم تحصیل و اس مهت
حاضره.

اگر نهادت نامه دانته ااناد ساواد ناهادتنامه و ساواد فارامین رتااه و نناان و میاناات

 -:۸در اوراق سوانح یمر مامورین هرگاه در ایضم موارد اغاراق مالحظاه ناود از وارف دوائار ماامورین تادهیق و ایادا
تصحیح گردیده امالحظه وزیر رسانیده مینود تیدیالت دائره اید از تصدیق وزیر محل ایتاار است.

 -:۹اید از تدهیق سوانحات از ورف مدیریت های مامورین انا هر مامور موااق اوراق سوانح یماری یاک جادول ترتیا
و اهسا مندرجات سوانح واور اختصاار در آن ضااو و هیاد گردیاده و در اخیار جادول ماذکور تیاداد صافحات آن توضایح و
اامضاای وزیار رساانیده ماام ناود مادیریت هاای مااامورین ساوانحات و جاداول مراوواه سااوانح هار ماامور را ادوسایه هااای
جداگانه ترتی نموده احسن محافظه آن که از هر گونه اغالو و تصرفات مصئون اماند مهلف گفته مینود.

 -:۱۰مامورینیهه از یاک وزارت اادی ر وزارت منتقال میناوند ساوانحات ناان از مادیریتهای ماامورین منساواه ساااقه آنهاا
ول گردیده و تسوید سوانحات اا تنریحات مراووه آن محفوظا اهمان وزارت فرستاده مینود.
 -:۱۱مدیریت مامورین سوانح یمر مامورین وزارت منسواه راتسلی نده امامور رسید میدهد ،در خصو

ترفیم و ترهام

و در خصوصیات تیین میاش و انتظار مالزمت ورهه سوانح که امدیریت مامورین هید است اساس میامله اتخاذ مینود.
 -:۱۲اید از تنظی نمودن اوراق سوانحات یمر مامورین تادیالتیهه در میاناات و در ماموریات ماامورین صادور مام یاااد
یلم الدوا منتظما هید و ات کرده مینود.

 -:۱۳مدیریت های ماموری ن اایتاار ساوانحات یماری یاک فهرسات یماو ماامورین و منتظارین را ااا اناواا درجاات ناان
امالحظه اهلیت و لیاهت و هدامت اتصوی انجمن وزارت و منظوری وزیر مسلسال اصورت صحیح در هیاد نمارات ترتیا
و تنظی مینماید.

تبصره
هدامت مامور از ااتدای ادخال مالزمت ایتاار دانته مدت انتظار ماموریت و ایا تیویل که موجاات محهومیات را نداناته
ااند از ایا خدمت محسو مینود.
 -:۱۴همچنان که درجات مامورین ترتی مینود مدیریتهای مامورین مهلف اند که درجات ماموریتهای مراووه وزارات و
دوایر مستقله را نیز نظر ااهمیت کار و مواضیات ماموریت تهیه و موجود دانته ااند.
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 -:۱۵در حینیهااه ااارای کماااود در ماموریاات انتخااا مااامور ز مینااود ماادیر مااامورین جاادول درجااات تمااا مااامورین و
منتظرین را اانجمن انتخا وزارت تقدی کارده از ااین نفاری منتظارین و ماامورین مندرجاه ایان جادول نخصایهه اهلیات و
لیاهت و استحقاق او محسوس گردد انتخا مینود.

تبصره

در انتخا مامورینیهه ادرجه اهلیت و لیاهت متساوی اانند هد مالزمت ترجیح داده میناود و ایاد از اجارای اماور انتخاا
صفحات جداول مرتاه مدیریت مامورین از ورف رئیس انجمن مالحظه و امضا نده ادائره مامورین هید مم نود.
 -:۱۶انجمن انتخا مامورین وزارات اامور انتخااات مهلف اند کاه در اهلیات و لیاهات و اساتحقاق ماموریات ماهاا غاور و
مرایات نموده توجه الیغ دانته اانند تا اغراض و حق تلفم واهم ننود.

 -:۱۷مقامات منسواه مهلف اند ینادالوهوا احاوال مامورینیهاه ساوت رفتاار ناان اظهاور رسایده و در نتیجاه اقوام میااش و
تیویل و ورد مالزمت و سائر مجازات محهو مینوند و ار یهس مامورینیهه حسن رفتار و خدمات و فیالیت نان ظااهر
و اصو نایل مهافات مینوند امدیریت مامورین میلومات ادهند تا درج سوانحات نان کرده نود.
 -:۱۸انتخاا و تقاارر مااامورین اماموریاات هااا منااروو ادانااتن جاواز اسااتخدا اساات مامورینیهااه اصااو از یااک ماموریاات
منفصل مینوند آمرین دوائر پس از غور و تدهیقات در اوراف وظایف محولاه ماامور درحالیهاه هیچیاک هیاود و مسائولیتم
ار او یاید نااند جواز استخدا ارایش ایوا میهنند.
 -:۱۹ماموریهه در مدت یهسال ماموریت خود خدمات فوق الیاده ااراز نموده اگر چه از روی هد مالزمت پسات تار ااناد
نظر اخدمات فوق الیاده خود اترفیم رتاه و ماموریت و تزئید میاش نایل نده میتواند.

 -:۲۰مستخدمین تایه خارجه که اصورت هرارداد استخدا مینوند ادادن سوانح یمر مهلف نیستند.
 -:۲۱اااجرای مااواد اصااولنامه هااذا در مرکااز دوایاار مااامورین وزارات و دوایاار مسااتقل و در و یااات مااامورین مراووااه آن
مهلف اند.
ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت منظور و اه اجرای آن امر و اراده میفرمای .
مورخۀ  ۱۴یقر  ۱۳۱۲ش موااق  ۱۷رج المرج  ۱۳۵۲ق.
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ضمیمۀ اصولنامۀ مدیریت های مأمورین
تبدیل اصل ۱۰
مأمورینیهه از یک وزارت و ریاست مستقله منفک و اه دی ر وزارت و یا ریاست مستقله مقرر مم نوند ،اصل ساوانحات
نان اا تنریحات و دفتار مراوواۀ آن از مادیریت هاای ماأمورین ساااقۀ آنهاا موالااه ناده و ااائره ماأمورین هماان وزارت و
ریاست مستقله منسواه که در آن جدید مأموریت اختیار کرده اند ،حفظ می ردد.
مورخه  ۱۲یقر  ۱۳۲۱موااق  ۲۳نوال ۱۳۶۱
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