په دی ګڼه کښی

د امتياز خاوند :د عدليی وزارت
مسئول مدير :محمد يوسف روشنفکر

رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
لومړی کال ) (١٧ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه
شنبه د قوس )(٢٨

د حکومت د پٻښو د اداری قانون.
د والياتو د اداری ټولنو قانون.
د فتوی او تقنين د اداری قانون.
د څارنوالی د چارو د سمښت قانون.
د عسکری د مکلفيت  ٧نمبر مبل
د دايمی نندارتونو اليحه.

 ١٣۴٣ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(١٧

قانون شماره دوم سال ) ١٣۴٣ھـ ش( راجع بمجالس اداری واليات
ماده اول -در ھر واليت يک مجلس اداری مطابق باحکام اين قانون دائر ميگردد.
ماده دوم -مجلس اداری واليت به ترتيب ذيل تشکيل ميشود:
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١ـ والی بحيث رئيس.

 ٢ـ مرستيال واليت بحيث عضو.

٣ـ مستوفی واليت و سائر روسای آن ادارات حکومت که اقال بسويۀ مديريت در واليت دفتر داشته باشند بحيث اعضاء.
۴ـ مدعی العموم واليت بحيث عضو.

۵ـ قوماندان امنيه واليت بحيث عضو.

ماده سوم -مجلس اداری ھر روز دوشنبه جلسه تشکيل ميدھد .اعضای مجلس بروز مذکور در دفتر تحريرات مجلس کتاب
حاضری را امضاء ميکنند.

ماده چارم -مجلس اداری وقتی دائر شمرده ميشود که اقال بيش از نصف اعضای آن حاضر باشند.

ماده پنجم -تصميمات مجلس اداری باکثريت اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد .در صورت تساوی آراء ،رای رئيس مجلس
قاطع است.
ماده ششم -امور تحرير مجلس اداری از طرف مديريت اداری واليت تنطيم ميگردد .مدير اداری واليت بحيث منشی
مجلس اجرای وظيفه مينمايد.
ماده ھفتم -مجلس اداری واليت وظايفی را اجرا ميکند که در مواد ذيل اصولنامه ھای آتی به مجالس مشاوره سپرده شده
بود:
١ـ ماده ) (۴اصولنامه شاروالی.

٢ـ ماده ) (١۴اصولنامه شاروالی.
٣ـ ماده ) (۴٢اصولنامه شاروالی.
۴ـ ماده ) (۵٠اصولنامه شاروالی.
۵ـ ماده ) (١٢اصولنامه محصول مواشی.
ماده ھشتم -مجلس اداری واليت ميتواند قرارداد کار گرانی را فسخ کند که شرايط قرارداد را مطابق بحکم ماده ۵٢
اصولنامه کار و کارگر ايفا نکرده باشند  -درين حالت تحصيل جبران خساره بر اشخاص مسئول نيز از وظيفه مجلس
اداری واليت است .مجلس اداری واليت وظايفی را نيز اجرا ميکند .که در قوانين ديگر دولت بآن سپرده شود.
ماده نھم -اجارۀ امالک دولتی و فروش آن در يک واليت بدون موافقت مجلس اداری صورت گرفته نميتواند.
تصميم گرفتن در مورد تعيين اقساط باقيات دولتی در موارديکه تعميل اقساط در باقيات قانونا ً مجاز باشد نيز بر اساس
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فيصله مجلس اداری صورت ميگيرد.

ماده دھم -ھر يک از اعضای مجلس اداری صالحيت دارد بعد از موافقت رئيس در بارۀ موضوعی از موضوعات مربوط
به وظايف ادارۀ مربوطۀ خود از مجلس استشاره کند .رائيکه مجلس ابراز می کند ادارۀ مربوط را مقيد نميسازد.
ماده يازدھم -اين قانون بعد از نشر آن در جريدۀ رسمی نافذ است.

