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د تقاعد د خزینی اصولنامه
په افغانستان کښې

د چاپ شمیر:

( )۱۰۰۰جلده

د چاپ نېټه:

د حوت میاشت

د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه خزینه تقاعد
- ۱خزینه تقاعد زیر نگرانی وزارت مالیه یک خزینه معین است برای این خزینه یک بودجه علیحده که به تصویب مجلس
عالی وزراء از حضور ملوکانه منظور میشود تخصیص می یابد.

AC
KU

- ۲خزینه تقاعد از طرف یک اداره جداگانه با تشکیالت الزمه اداره می شود.

- ۳بودجه این خزینه مطابق اصولنامه بودجه از طرف دایره تقاعد تنظیم و به تصدیق هیئت متذکره اصل ( )۴بوزارت
مالیه فرستاده می شود وزارت مالیه این بودجه را مطابق دیگر بودجه های دوایر بمجلس عالی وزراء تقدیم و بعد منظوری
در معرض اجراء میگذارد .

- ۴برای اداره خزینه تقاعد یک هیئت موجود است این هیئت عبارت از مدیر ها و مامور های وزارات و ریاسات مستقله
منسوبه آنها بوده و برای یک سال منسوب می شوند.

مدیر عمومی و اعضای دارای خزینه تقاعد اعضای طبیعه این هیئت شناخته می شوند این هیئت عندالموقع اجتماع می
نمایند.

- ۵وظایف و صالحیت هیئت قرار آتی است:

الف -معامالت و حسابات این خزینه را تفتیش میکنند.
ب -سرمایه خزینه تقاعد را در بانک و شرکت ها و موسسه ها در معرض مضاربت میگذارند.
ج -عایدات خزینه تقاعد را تحقیق و تحصیل مینمایند.
د -تماما وثایق متعلقه متقاعدین و معلولین و ایتام را بر طبق اصولنامه های مربوطه تدقیق و تصدیق مینمایند.
- ۶خزینه تقاعد از عایدات ذیل ذخیره و بقسمیکه به اصول تقاعد تعیین گردیده تخصیص و توزیع می شود:

تبصره
عموما عیادات خزینه تقاعد از مرکز وزارات و دوایر مستقله براه راست بحساب واردات خزینه تقاعد د افغانستان بانک
تحویل می شود و از والیات و حکومات اعلی در هر برج از تابلوی مملکتی وضع و بحساب جداگانه خزینه تقاعد قید
میگردد.
الف -فیصد دو از معاش عموم مامورین ملکی و عسکری ماهانه بنام این خزینه در برج ثور و جوزا هر سال از سر جمع
بودجه معاش بنام خزینه تقاعد حواله و تحویل خزینه تقاعد می شود.
ب -اضافه معاش ترفیع یکماه اول مامورین ملکی و عسکری که ترفیع میکنند.
ج -ربع معاش ماه اول مامورین ملکی و عسکری که جدید داخل خدمت می شوند.
د -معاش وکالت یکماهه مامورین ملکی و عسکری که بوکالت بعضی مامورین منسوب میشوند و معاش وکالت برابر
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عالوه معاش اصلی میگیرند.

هـ -تمام پولیکه در بودجه دولت از بابت کسر معاش اضافه مریضی و غیر حاضری مامورین باقی می ماند.
و -عایدات ورقه هویت مامورین.

- ۷سرمایه خزینه تقاعد بدون معامالت تقاعد به مامورین ملکی و عسکری – بهیچ عنوان دیگر صرف شده نمیتواند.
ادخال و اجرای اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های موضوعه امر و اراده مینائیم.
مورخه  ۱۷جدی  ۱۳۳۳شمسی مطابق  ۱۴ماه جمادی االول  ۱۳۷۴قمری.

