
 قانون کارکنان خدمات ملکی

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 :مادۀ اول

مادهْ پنجاهم قانون اساسی افغانستان بمنظور استخدام اشخاص واجد اهليت ( ٤) اين قانون به تأسی ازحکم فقره 

 .درادارات خدمات ملکی وتنظيم مناسبات آنها با اداره وضع گرديده است

 اهداف

 : مادۀ دوم

 : قانون عبارت اند ازاهداف اين 

 . تحقق اصالحات در سيستم ادارات دولتی غرض بهبود عرضه خدمات-١

 .استخدام کارکنان خدمات ملکی براساس اهليت وشايستگی، بدون تبعيض وطور شفاف از طريق رقابت آزاد-٢

 .تنظيم حقوق و مکلفيت های کارکنان خدمات ملکی وامورذاتی آنها-٣

 .حفظ مامورين مجرب خدمات ملکی و استخدام کانديدان مسلکی و ماهر در ادارات دولتیانکشاف مهارتها و -٤

ايجاد اداره سالم ، مسلکی، حسابده، بيطرف و فارغ از فساد و دخالت سياسی بمنظور ارايه خدمات مؤثر به -۵

 .مردم

 اصطالحات

 :مادۀ سوم

 : اصطالحات آتی در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده مينمايد

 .فعاليت های اجرائيوی و اداری دولت است که توسط کارکنان خدمات ملکی عرضه ميگردد: خدمات ملکی-١

 .مشتمل است بر مامور وکارکن قراردادی خدمات ملکی: کارکنان خدمات ملکی-٢



 شخصی است که با رعايت احکام اين قانون به منظور ارائه خدمات طور دايمی در اداره: مامور خدمات ملکی-٣

 .دولتی استخدام می گردد

مشتمل است برکارکن حرفوی وخدماتی که با رعايت احکام اين قانون به : کارکن قراردادی خدمات ملکی-٤

 .منظور ارائه خدمات در اداره دولتی بطور موقت استخدام می گردد

 .بخشی از تشکيل است که به اساس آن کارکن وظيفه محوله را انجام می دهد: بست-۵

جزء بست است که به موجب آن کارکن خدمات ملکی بعد از ارزيابی مؤفقانه اجراات ساالنه در داخل  :قدم-٦

 .باالترارتقاء می نمايند( مزد) عين بست به قدم

سند رسمی اداره است که اهداف ،وظايف ، مسووليت ها و ايجابات بست در آن مشخص : اليحه وظايف-٧

 .ميگردد

اليت های کارکنان خدمات ملکی است که به اساس اليحه وظايف جهت حصول برنامه ريزی فع: پالن کار-٨

 .دست آورد های متوقعه تنظيم ميگردد

 ساحه تطبيق

 : مادۀ چهارم

ارنوالی، رياست های عمومی مستقل، څاحکام اين قانون درمورد کارکنان خدمات ملکی وزارت ها،ادارهْ لوی 

ات امور مجلسين شورای ملی و آمريت اداری قوه قضايه قابل تصدی های دولتی، ادار کميسيون های مستقل،

 .تطبيق ميباشد

منسوبين نظامی وزارت ها ، منسوبين نظامی رياست های عمومی مستقل ، قضات واستادان از اين حکم مستثنی 

 .اند

 نام اختصاری

  :مادۀ پنجم

خدمات ملکی بنام کارکن قراردادی ياد می مامورخدمات ملکی منبعد دراين قانون به نام ماموروکارکن قراردادی 

 .شوند

 بست های خدمات ملکی



 :مادۀ ششم

 . خدمات ملکی دارای هشت بست و هربست دارای پنج قدم ميباشد -١

اين قانون تنظيم ( ١) بست ها وقدم های مامور وکارکن قراردادی واندازه معاش طبق جدول ضميمه شماره -٢

 .ميگردد

ماده بيست اين قانون تعيين ( ٤) وقدم های مامور و کارکن خدمات ملکی مطابق به فقره اندازه مزد بست ها 

 .ميگردد

مسلکی  _بست ها وقدم های استادان ومعلمين مکاتب ،مدارس ومؤسسات تربيه معلم ، مکاتب تخنيکی  -٣

وزارت ( پروايزرانسو) ز ساينس واعضای نظارت تعليمیکوسوادحياتی واعضای مسلکی ادارات نصاب تعليمی ومرآ

 .اين قانون تنظيم ميگردد( ٢) معارف بانظرداشت سند تحصيلی مربوط طبق ضميمه شماره 

 فصل دوم

 شرايط استخدام

 شرايط استخدام مامور

  :مادهْ هفتم

 : شخصی به صفت مامور در خدمات ملکی استخدام ميشود که واجد شرايط ذيل باشد -1

 .تابعيت افغانستان را داشته باشد-١

 .سال کمتر و از شصت و چهار سال بيشتر نباشد ١٨سن وی از -٢

 .تصديق صحی از مراجع ذيصالح وزارت صحت عامه را داشته باشد-٣

 .سند فراغت بکلوريا يا باالترازآن از مؤسسات رسمی تعليمی داخل يا خارج کشور را داشته باشد-٤

 .نگرديده باشدبه حکم قطعی ونهائی محکمه ذيصالح به جنايت محکوم -۵

اعضای کادرعلمی موسسات تحصيالت عالی ، اکادمی علوم ، لوی حارنوالی ،انستيتوت امور قانونگذاری و  (-٢

 ( تحقيقات علمی

وزارت عدليه و اعضای مسلکی وزارت معارف عالوه بر داشتن  حقوقی_اين ماده تابع اسناد ، ( ١) فقره( ۵و ٣

 .ط نيز می باشندتقنينی مربو ١،٢شرايط مندرج اجزای  



ماموريکه دارای تحصيالت پائينتر ازصنف دوازدهم بوده وقبل ازانفاذاين قانون به صفت مامور در وزارت ها  (-٣

وادارات دولتی تقررحاصل نموده اند ،حين تطبيق برنامه اصالحات اداری درصورتيکه ساير معيارهای بست های 

اشند ، ميتوانند بدون در نظرداشت درجه تحصيل ، بست های مندرج ماده هشتم اين قانون را تکميل نموده ب

 .ادارات خدمات ملکی را به اساس رقابت آزاد احراز نمايند

) شخصی به صفت کارکن قراردادی درادارات خدمات ملکی استخدام ميشود که واجد شرايط مندرج اجزای  (-٤

 اين ماده باشد(١) فقره (۵و  ٣،٢،١

 .سند تقنينی مربوط تنظيم ميگرددمشاغل کارکن قراردادی در

اقارب درجه اول به اين .شخص به وظيفه ايکه آمر مستقيم از اقارب درجه اول وی باشد ، مقرر شده نميتواند (-۵

 .منظورعبارت از پدر، مادر، اوالد، زوج ، زوجه ،برادر وخواهرميباشد

 معيار استخدام بست

 : مادۀ هشتم

( ١) استخدام ميشود که عالوه بر شرايط مندرج فقره( رياست عمومی ) شخصی دربست اول خدمات ملکی -١

 : معيار های ذيل نيز باشد ماده هفتم اين قانون، واجد

 .داشتن سند تحصيلی حداقل ليسانس-١

 .داشتن تجربه کاری حداقل چهار سال مرتبط به وظيفه-٢

 .های ادارۀ مربوط( پاليسی)قابليت طرح و تعيين خط ومشی -٣

 .ائی رهبری و کنترول ادارهتوان-٤

 .داشتن اهليت و شايستگی-۵

 .داشتن حسن سيرت و شهرت نيک-٦

مادۀ هفتم ( ١) استخدام ميشودکه عالوه بر شرايط مندرج فقره (رياست) شخصی دربست دوم خدمات ملکی-٢

 :اين قانون واجد معيار های ذيل نيز باشد

 .داشتن سند تحصيلی حداقل ليسانس -١

 .تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظيفهداشتن  -٢



 .اداره مربوط( پاليسی)قابليت ارائه مشوره در طرح خط ومشی -٣

 .توانائی رهبری وکنترول اداره-٤

 .داشتن اهليت و شايستگی-۵

 .داشتن حسن سيرت و شهرت نيک-٦

مادۀ ( ١) ج فقره استخدام ميشود که عالوه بر شرايط مندر( آمريت)شخصی در بست سوم خدمات ملکی -٣

 : های ذيل نيز باشد هفتم اين قانون واجد معيار

 .داشتن سند تحصيلی حداقل فوق بکلوريا-١

 .داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط به وظيفه-٢

 .ادارۀ مربوط( پاليسی) قابليت تطبيق خط ومشی -٣

 .توانائی رهنمائی و کنترول ادارۀ مربوط-٤

 .گیداشتن اهليت و شايست -۵

 .داشتن حسن سيرت وشهرت نيک -٦

) استخدام ميشود که عالوه بر شرايط مندرج فقره ( مديريت عمومی )شخصی دربست چهارم خدمات ملکی -٤

 : معيار های ذيل نيز باشد مادۀ هفتم اين قانون واجد( ١

 .داشتن سند تحصيلی حداقل فوق بکلوريا-١

 . وظيفهداشتن تجربه کاری حداقل يک سال مرتبط به -٢

 .حايزسند دوکتورا و ماستری ازين حکم مستثنی است

 .اداره مربوط( پاليسی)قابليت تطبيق خط و مشی -٣

 .داشتن اهليت و شايستگی -٤

 .داشتن حسن سيرت وشهرت نيک -۵

مادۀ ( ١) استخدام ميشود که عالوه بر شرايط مندرج فقره ( مديريت)شخصی در بست پنجم خدمات ملکی  -۵

 : های ذيل نيز باشد قانون واجد معيار هفتم اين



 .داشتن اهليت و شايستگی-١

 .داشتن حسن سيرت و شهرت نيک-٢

ماده ( ١) استخدام ميشود که دارای شرايط مندرج فقره (ماموريت)شخصی دربست ششم خدمات ملکی  -٦

 هفتم اين قانون باشد

ماده هفتم اين ( ٣) شرايط مندرج فقره شخصی در بست هفتم خدمات ملکی استخدام ميشود که عالوه بر  -٧

 قانون واجد معيار های ذيل نيز باشد

 .داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی و حرفوی يا مهارت و تجربه کاری-١

 .توانائی انجام وظايف مطابق فن ياحرفۀ مربوط-٢

مادۀ هفتم اين قانون ( ٣) شخصی دربست هشتم خدمات ملکی استخدام ميشودکه واجد شرايط مندرج فقره  -٨

 .باشد

 استخدام مامور جديد التقرر

  :مادۀ نهم

شخص حايز سندبکلوريا واجد شرايط اين قانون در قدم اول ، مافوق بکلوريا در قدم دوم بست ششم، ليسانس در 

 .قدم اول بست پنجم،ماستردرقدم اول و دوکتورا در قدم دوم بست چهارم خدمات ملکی مقرر شده ميتواند

 مقرری کارکنان

 :مادۀ دهم

شخص واجد شرايط مندرج اين قانون در صورت موجوديت بست خالی به اساس اهليت و مهارت مسلکی  (١

مادۀ هشتم اين (٦الی ١) در قدم اول بست های مندرج فقره های ( مواصفات وظيفوی( تحصيل، تجربه و ساير)

ماده ( ٨و ٧) رقدم اول بست های مندرج فقره های قانون از طريق رقابت آزاد تشخيص وکارکنان قراردادی د

 .مذکور انتخاب و مقرر ميگردند

هيچ گونه تبعيض در استخدام مامور و کارکن قراردادی بر اساسی جنسيت، قوميت، مذهب و معلوليت  (٢

  .جسمانی مجاز نمی باشد

 



 :يگيرداين ماده توسط مقامات ذيل صورت م( ١) منظوری تقرر مامور مندرج فقره  (٣

مامورين بست های اول و دوم، به تشخيص و انتخاب بورد تعيينات خدمات ملکی و نمايندۀ با صالحيت اداره -١

 .مربوط، پيشنهاد رئيس کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و منظوری رئيس جمهور

ر مرکز، به تشخيص و مامورين بست های سوم ،چهارم و پنجم در مرکز وواليات ومامورين بست ششم د-٢

 .پيشنهاد کميته های تعيينات وزارت هاو ادارات مستقل دولتی ومنظوری وزير يا رئيس عمومی اداره مستقل

 . مامورين بست ششم درواليت به تشخيص و پيشنهاد کميته تعيينات واليتی و منظوری والی واليت مربوط-٣

مرکز به تشخيص و پيشنهاد کميته های تعيينات  مقرری کارکنان قراردادی بست های هفتم و هشتم در -٤

وزارت ها وادارات مستقل دولتی و منظوری وزير يا رئيس عمومی اداره مستقل ودر واليات وولسوالی ها به 

 . تشخيص و پيشنهاد کميته های تعيينات واليتی يا ولسوالی و منظوری والی يا ولسوال مربوط

 نظارت

 :مادهْ يازدهم

مادۀ دهم اين قانون از طرف رئيس ( ٣) فقره ( ١) مراحل تشخيص، انتخاب وپيشنهادمندرج جزء نظارت از  -١

 .اداری و خدمات ملکی صورت ميگيرد کميسيون مستقل اصالحات

مادۀ دهم اين قانون در ( ٣) فقره ( ٣و  ٢) نظارت از مراحل تشخيص و پيشنهاد کميته های مندرج اجزای  -٢

ذيصالح بورد تعيينات خدمات ملکی ودر واليات و ولسوالی ها توسط نماينده دفتر ساحوی  مرکز از طرف نمايندهْ

 . کميسيون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی صورت ميگيرد

طرزنظارت از مراحل تشخيص، انتخاب و پيشنهاد تقرر مامورين وکارکنان قراردادی طبق طرزالعمل جداگانه  -٣

 تنظيم ميگردد

 فصل سوم

 و مکلفيت ها وظايف

 وظايف

 :مادۀ دوازدهم



ماموروکارکن قراردادی وظايف محوله را طبق اليحه وظايف و پالن کار و به اساس احکام قوانين و مقرره های 

 .مربوط انجام می دهند

 مکلفيت ها

 :مادۀ سيزدهم

 :ماموروکارکن قراردادی در اجرای وظيفه دارای مکلفيت های ذيل می باشند

 .طرفی در اجرای امور محولهرعايت اصل بي-١

 . رعايت سلسله مراتب اداری و اطاعت از آمر-٢

 .حفظ اسرار وظيفوی ، مطابق احکام قانون-٣

 .حفظ وقاروحيثيت اداره-٤

 .برخورد نيک با همکاران ومراجعين-۵

 .حفظ و نگهداری دارائی عامه در ادارۀ مربوط-٦

 . درامورمربوط به ادارهاستفاده معقول از وسايل و تجهيزات کار -٧

عدم اشتراک ودخالت در مناقصات، مزايدات و يا ليالم ايکه به اجرای آن مؤظف است، به نفع خود يا شخص -٨

 .ديگر

 .اجتناب از هر نوع عملی که موجب ايجاد وقفه در امور اداره گردد-٩

 .عدم سوء استفاده از امکانات و معلومات اداره به نفع خود يا ديگران- ١١

 .اجتناب از غفلت و سهل انگاری در اجرای وظيفه محوله- ١١

 .تعقيب پروگرام های تربيوی بمنظور رشد و انکشاف مهارت های مسلکی که از طرف اداره تنظيم ميگردد- ١٢

 ..عدم استفاده ازصالحيت های وظيفوی غرض اجرای امور شخصی- ١٣

 .عدم استفاده ازساعات رسمی در امور شخصی- ١٤

 .جتناب از ساير اعماليکه اداره را متضرر نمايدا- ١۵

 . اجتناب از ارتکاب جرايم رشوت ، اختالس وساير انواع فساد اداری - ١٦



 مسؤوليت ها

 :مادۀ چهاردهم

مامور وکارکن قراردادی از وظيفه يا صالحيتی که مطابق قانون به وی محول يا تفويض ميگردد، مسؤوليت  (١

 .دارد

کارکن امرآمر را خالف قانون يا مقررات تشيخص دهد ،مکلف است موضوع را طور کتبی به  هرگاه مامور يا (٢

صورتيکه آمر بعد از اطالع ، اجرای امر خود را کتبا تاکيد نمايد ،مسوليت ان بدوش آمر  اطالع آمر برساند ، در

 .ميباشد

 موقف مامور وکارکن قراردادی

 :مادۀ پانزدهم

 : در جريان مدت خدمت به يکی از موقف های ذيل قرار ميگيردمامور وکارکن قراردادی  -١

 . موقف اصلی-١

 . موقف خدمتی-٢

 . (برای مامور)موقف تحصيلی-٣

 . موقف خدمت عسکری-٤

 . موقف انفصال موقت-۵

اين ماده در مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی تنظيم ( ١) شرايط وحاالت موقف های مندرج فقرۀ  -٢

 .ميگردد

 رزيابی اجراآت مامورينا

 :مادۀ شانزدهم

 مامور براساس اليحه وظايف، پالن کار و راپور اجراآت ساالنه مورد ارزيابی قرار ميگيرد (١

باالتر در داخل ( مزد)هر گاه مامور در نتيجۀ ارزيابی اجراآت ساالنه معيار های معينه را تکميل نمايد، به قدم  (٢

  .بست ارتقاء مينمايد



هرگاه مامور در نتيجه ارزيابی اجراآت ساالنه معيارهای معينه را تکميل کرده نتواند، در مورد حسب احوال  (٣

 :اجراآت ذيل صورت ميگيرد

معرفی به پروگرام های ارتقای ظرفيت جهت فراگيری مهارتهای الزم هرگاه در سال دوم ارزيابی معيارهای -١

 (منضمه(  ٤٢) تکميل مراحل باقيمانده در فرمان .) عالن سپرده ميشودمعينه را تکميل کرده نتواند بست ان به ا

 .ادامه کاروی در بست قبلی بدون ارتقاء مزد و قدم-٢

اداره می تواند . ماموريکه بست وی لغو، تعديل يا به اعالن سپرده می شود، در حالت انتظار با مزد قرار ميگيرد (٤

 .هفتادو دوم قانون کار به وظايف ديگری توظيف نمايدرا طبق احکام مادۀ  مامور منتظر با مزد

  اين قانون ميباشد( ٣) فورم ارزيابی اجراآت ساالنه مامور ضميمه شماره  (۵

 .مامور يکه به نتيجۀ ارزيابی قناعت نداشته باشد، ميتواند به مراجع ذيصالح شکايت نمايد (٦

ت موجوديت داليل مؤجه ميتواند طرح تعديل کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی در صور (٧

فورمۀ . اين ماده را جهت تصويب به شورای وزيران ارائه نمايد( ۵) مندرج فقره فورم ارزيابی اجراآت ساالنه

 .ارزيابی بعد از تصويب شورای وزيران مدار اعتبار می باشد

ارزيابی .ساالنه مورد ارزيابی قرارميگيردکارکن قراردادی به اساس اليحه وظايف ، پالن کار و راپور اجراآت (٨

ازطرف کميسيون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی ترتيب  کارکن قراردادی طبق فورمی که

 .ميگردد،صورت ميگير د

 فصل چهارم

 حقوق وامتيازات

 :مادۀ هفدهم

 :مامور وکارکن قراردادی دارای حقوق و امتيازات ذيل ميباشد

 .ماموريت مطابق احکام اين قانونعقد قرارداد دائمی -١

 . دريافت اليحه وظايف بست مربوط-٢

 .دريافت مزد با اجزاء و ضمايم آن مطابق احکام قانون کاروبه متناسب با بودجهْ ادارهْ مربوط-٣

 .(مزد) احراز بست و ارتقای قدم-٤



 . استفاده از حق رخصتی-۵

 .دريافت حقوق تقاعد-٦

 .قانون کار(  ١١٩و  ١١٧الی  ١١٣) ق احکام مندرج مواد حق تأمين رفاه و صحت مطاب-٧

حق شکايت ازعدم مصؤنيت از هر نوع تبعيض به اساس جنسيت، قوميت، موقف اجتماعی، مذهبی، سياسی و -٨

 .حالت مدنی از جانب آمرين وهمکاران در محل کار

 .حق آموزش داخل خدمت-٩

 .قانون کار(  ١٤٤الی  ١٣٤ )حق تأمينات اجتماعی طبق احکام مندرج موا د - ١١

 

 

 

 استعفاء

 :مادۀ هجدهم

  مامور ميتواند از وظيفه استعفاء کند(١

  .شرايط، طرز درخواست، اجراء و رفع استعفاء طبق سند تقنينی مربوط تنظيم ميگردد(٢

 مصئونيت

 :مادۀ نزدهم

  : مامور وکارکن قراردادی حين اجرای وظيفه دارای مصؤنيت های ذيل ميباشند (١

 . عدم محروميت از حق کار بدون مجوز قانونی-١

 .حفظ کرامت انسانی ، تأمين مصئونيت از آزارو اذيت جسمانی، اخالقی و روانی-٢

 . تأمين محيط مناسب و مصئون کار-٣

اين ماده توسط سند تقنينی مربوط تنظيم ( ١) شرايط و طرز استفاده از مصونيت ها ی مندرج فقره  (٢

 .ميگردد



 مزد

 :مادۀ بيستم

 .مامور وکارکن قراردادی از تاريخ منظوری تقرر ، مستحق مزد با اجزا و ضمايم آن می باشند(١

امتياز مادی ناشی ازکادر علمی و فنی جزء مزد مامور بوده، اندازه و نحوهْ پرداخت آن توسط سند تقنينی جدا (٢

  .گانه تنظيم ميگردد

 .اين قانون تعيين ميگردد( ١) ماموروکارکن قراردادی طبق ضميمهْ شماره اندازه مزد بست ها و قدم های (٣

به منظور ارتقای سطح زندگی و تأمين معيشت مامورين وکارکنان قراردادی در تعيين اندازه مزد مندرج فقرۀ  (٤

می  داشت رشد اقتصادی و توان مالی دولت، عندالموقع توسط شورای ملی تصويب اين ماده با در نظر( ٣) 

 .گردد

 اضافه کاری

 :مادۀ بيست و يکم

مزد اضافه کاری مامور وکارکن . کار يکه خارج ازوقت عادی کار صورت ميگيرد، اضافه کاری محسوب ميشود

 قراردادی به اساس

حاالت ضرورت اضافه کاری مطابق حکم مادۀ سی و هشتم قانون کار تنظيم .مزدماهوار بست وی محاسبه ميگردد

 .ميگردد

 رخصتی

 :مادۀ بيست دوم

 .قانون کارميباشند(  ۵٨الی  ٣٩) مامور وکارکن قراردادی مستحق رخصتی های با مزد طبق احکام مندرج مواد 

 

 

 

 احراز بست و ارتقای قدم



 :مادۀ بيست و سوم

 مامور ميتواند، طبق احکام اين قانون به اساس رقابت، بست باالتر را احراز نمايد (١

ست باالتر را در وظايف مشابه در مدت کمتر از يک سال و در وظايف غير مشابه در مدت مامور نمی تواند ب (٢

چگونگی وظايف مشابه و غير مشابه به اساس اليحه وظايف توسط اداره مربوط  .نمايد کمتر از دو سال احراز

 .تنظيم ميگردد

 .آت ساالنه صورت ميگيردارتقای مامور به قدم باالتر در عين بست به اساس فورمهْ ارزيابی اجرا (٣

ارتقاء به قدم باالتر در عين بست به اساس فورمهْ . کارکن قراردادی به بست باالتر ارتقاء نموده نميتوا ند(٤

 .صورت ميگيرد ارزيابی اجراآت ساالنه

 منظوری ارتقای قدم در عين بست

 :مادۀ بيست و چهارم

در مرکز از صالحيت وزير و رئيس عمومی اداره منظوری ارتقای قدم های شامل بست های اول الی هشتم 

مستقل، ارتقای قدم های بست های ششم ، هفتم و هشتم در واليات از صالحيت والی و ارتقای قدم های بست 

 .های هفتم و هشتم در ولسوالی ها از صالحيت ولسوال مربوط ميباشد

 مکافات مامور

 :مادۀ بيست وپنجم

رو احکام مقرره طرز سلوک مامورين خدمات ملکی را با حسن صورت رعايت مامور ايکه نظم و انضباط کا (١

از معيارهای مندرج اليحه وظايف و پالن کار مربوط اجرا نمايد، با در نظرداشت امکانات  ووظيفه محوله را باالتر

 :حسب ذيل مورد تشويق قرار گرفته می تواند( بودجه ساالنه)مالی اداره 

 . مکافات نقدی -١

 . سين نامهتح -٢

 .تقدير نامه درجه سوم -٣

 .تقدير نامه درجه دوم -٤

 .تقدير نامه درجه اول -۵



 .اعطای نشان ، مدال يا لقب طبق احکام قانون مربوط -٦

مکافات نقدی که متضمن ده روزه مزداصلی با اجزا وضمايم آن است به پيشنهاد آمر مربوط و منظوری وزير  (٢

 .يا راساً از طرف مقامات مذکور اعطأ ميگردداول و  يا آمر اعطای درجه

تحسين نامه که متضمن پانزده روزه مزد اصلی با اجزا و ضمايم آن است ، به پيشنهاد آمر مربوط و منظوری  (٣

 .يا راساً از طرف مقامات مذکور اعطأ ميگردد وزير يا آمر اعطای درجه اول و

  :قدير نامه درجه سوم نايل ميگرددمامور در صورت تکميل شرايط ذيل به دريافت ت (٤

 . اين ماده( ١) تکميل شرايط مندرج فقرهْ -١

 . ابتکار و نوآوری در کار-٢

 .انجام کار مثبت به اداره خارج وظيفه اصلی-٣

تقدير نامه درجه سوم که متضمن بيست روزه مزد اصلی با اجزا و ضمايم آن ميباشد به پيشنهاد آمر مربوط و 

 آمر منظوری وزير يا

 .اعطای درجه اول يا راساً از طرف مقامات مذکور اعطأ ميگردد

  :مامور در صورت تکميل شرايط ذيل به در يافت تقدير نامه درجه دوم نايل ميگردد (۵

 . اين ماده( ٤) تکميل شرايط مندرج فقرهْ -١

 . ارائه طرح ها و پيشنهادات سازنده که منتج به نتايج مؤثر گرديده باشد-٢

تقدير نامه درجه دوم که متضمن بيست وپنج روزه مزد اصلی با اجزا و ضمايم آن ميباشد ، به پيشنهاد وزير يا 

 .آمر اعطای درجه اول و منظوری رئيس جمهور يا راسا از طرف رئيس جمهور اعطا ميگردد

 :مامور در صورت تکميل شرايط ذيل به دريافت تقدير نامه درجه اول نايل ميگردد (٦

 .اين ماده( ۵) تکميل شرايط مندرج فقرهْ -١

 .داشتن قدرت سازمان دهی، انسجام و هماهنگی در کار-٢

 .دولت در ساحه کار( پاليسی)تطبيق مؤثرو دقيق خط و مشی -٣



تقدير نامه درجه اول که متضمن يک ماه مزد اصلی با اجزاء و ضمايم آن می باشد ، به پيشنهاد وزيريا آمر 

 .و منظوری رئيس جمهور و يا راسا از طرف رئيس جمهور اعطا ميگردداعطای درجه اول 

وجوه مالی تشويق های مندرج اين ماده در بودجهْ ساالنه ادارات مربوط از طرف وزارت ماليه تثبيت و تعيين  (٧

 .می گردد

 مکافات کارکن قراردادی

 : مادۀ بيست وششم

صورت رعايت ووظيفه محوله را باالترازمعيارهای مندرج کارکن قراردادی که انضباط ونظم کار را با حسن (١

حسب ذيل مورد ( بودجه ساالنه)کارمربوط اجراء نمايد ،بانظرداشت امکانات مالی اداره  اليحه وظايف وپالن

 :تشويق قرارميگيرد

 . مکافات نقدی-١

 .تحسين نامه-٢

 .تقدير نامه-٣

روزه مزد اصلی با اجزا و ضمايم آن و تحسين نامهْ که مکافات نقدی برای کارکن قراردادی که متضمن ده  (٢

اجزا و ضمايم آن است به پيشنهاد آمر مربوط و منظوری وزير يا آمر اعطای  متضمن پانزده روزه مزد اصلی با

 .درجه اول و يا راسا از طرف مقامات مذکور اعطاء ميگردد

  :نايل ميگرددکارکن قراردادی با تکميل شرايط ذيل به اخذ تقدير نامه  (٣

 . اين ماده( ١) تکميل شرايط مندرج فقرهْ -١

 . ارائه پيشنهادات و طرح های سازنده-٢

 .تأمين هماهنگی و انسجام در وظيفه-٣

 .کار برد شيوه هائيکه باعث کاهش قيمت تمام شد محصوالت و خدمات ميگردد-٤

اصلی با اجزا و ضمايم آن می باشد، بهپيشنهاد تقديرنامه برای کارکن قراردادی که متضمن بيست روزه مزد  (٤

 .آمر اعطای درجه اول ويا راسا از طرف مقامات مذکور اعطاءميگردد آمر مربوط و منظوری وزير يا



وجوه مالی تشويق های مندرج اين ماده در بودجه ساالنه ادارات مربوط از طرف وزارت ماليه تثبيت و تعيين  (۵

 .می گردد

 درج مکافات

 :بيست و هفتممادۀ 

 .مکافات مندرج اين قانون در دفتر سوانح مامور وکارکن قراردادی درج ميگردد

 شکايت

 : مادۀ بيست و هشتم

  : داوطلب مقرری درادارات خدمات ملکی ، مامور وکارآن قراردادی در موارد آتی حق شکايت را دارند (١

 . امتناع از پذيرش درخواست بدون داليل معقول-١

تبعيض آميز و غير عادالنه از طرف بورد تعيينات خدمات ملکی،کميته های تعيينات و ادارات منابع  برخورد-٢

 .بشری وزارتها و ادارات مستقل دولتی

 . تجويز مؤيدات تأديبی غير مؤجه-٣

 .هدايات و اوامر غير قانونی آمرين-٤

 .ممانعت از دسترسی مامور وکارکن قراردادی به سوانح شخصی-۵

 . برخورد غير عادالنه و تبعيض آميز از طرف آمر و همکاران در محل کار-٦

 . ساير موارديکه قانون آنرا، تخطی آمر پنداشته است-٧

اين ماده توسط بورد رسيدگی به شکايات خدمات ملکی وشکايات ( ١) فقره ( ٢و ١) شکايات مندرج اجزای ) ٢

وسط کميسيون حل اختالفات اداره مربوط مورد رسيدگی قرار اين ماده ت( ١) فقره (  ٧الی  ٣) مندرج اجزای 

 .ميگيرد

هر گاه يکی از طرفين به تصميم بورد رسيدگی به شکايات خدمات ملکی ياکميسيون حل اختالفات اداره  (٣

 .محکمه مراجعه نمايد قناعت نداشته باشد ، ميتواند به

  .جداگانه تنظيم می گردد طرز رسيدگی به شکايات مندرج اين ماده طبق طرزالعمل (٤



 تقاعد

 :مادۀ بيست ونهم

 .مامورو کارکن قراردادی حق دارند طبق احکام مندرج قانون کار تقاعد خويش را مطالبه نمايند (١

منظوری تقاعد، رفع تقاعد، استعفاء و تمديد خدمت مامورو کارکن قراردادی از طرف مقامات مندرج مادۀ  (٢

  دهم اين قانون صورت

 . ميگيرد

  تعيين حقوق تقاعد مامور وکارکن قراردادی و نحوه پرداخت آن طبق سند تقنينی مربوط تنظيم ميگردد (٣

 

 

 

 

 فصل پنجم

 تأديب

 موارد تأديبی

 :مادۀ سی ام

قانون کار در موارد ذيل بار اول توصيه، ( ١١١الی  ٩۵) مامور وکارکن قراردادی با رعايت احکام مندرج مواد  (١

 :روز، با ر چهارم با تبديلی به وظيفه مشابه تاديب می شود ۵سوم کسر مزد الی  دوم اخطار، باربار 

 . عدم پابندی به وظيفه-١

 .برخورد نا مناسب با مراجعين-٢

 .عدم دقت در اجرای اوامر قانونی و وظايف محوله-٣

 . تخطی از اليحه وظيفه-٤

 .قانونیتعلل و تاخير در اجرای وظايف و اوامر -۵



 .عدم دقت در نگهداشت و نظافت خود ،دفتر و لوازم کار-٦

 . عدم رعايت انضباط کار-٧

 .بهانه جوی به مقصد گريز از وظيفه-٨

 .سايرموارد مشابه مندرج مقرره طرزسلوک مامورين خدمات ملکی-٩

ارزيابی اجراات ساالنه و توصيه و اخطار بالترتيب از صالحيت آمرين درجه اول و دوم ارزيابی کننده فورمهْ  (٢

درجه اول و تبديلی مامور از صالحيت مقامات مندرج مادۀ دهم اين قانون  کسر مزد از صالحيت وزيريا آمر اعطا

 .می باشد

 .اين ماده توسط طرزالعمل جداگانه تنظيم ميگردد(١) چگونگی اجرای تأديب مندرج فقرهْ(٣

 فصل ششم

 احکام متفرقه

 دفتر سوانح

 :يکممادۀ سی و 

برای مامور وکارکن قراردادی جديدالتقرر، دفتر سوانح ترتيب ميشود که شکل و محتوای آن از طرف کميسيون 

مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به همکاری وزارت عدليه ترتيب و از طرف شورا ی وزيران تصويب 

 .ميگردد

 تطبيق احکام قانون

 :مادۀ سی و دوم

احکام اين قانون ، وزارت ها و ادارات مستقل دولتی مکلف اند درمشوره با کميسيون به منظور تطبيق بهتر 

 .مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، تدابير الزم را اتخاذ نمايند

 وظايف کميسيون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی

 :مادۀ سی و سوم

بمنظورتطبيق بهتر احکام اين قانون، مقرره های کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی می تواند  (١

 .مراحل نمايد الزم را ترتيب و طی



کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی از تطبيق ورعايت احکام اين قانون در ادارات خدمات (٢

 ( .ملکی نظارت مينمايد

 تائيد شرايط و معيار ها

 :مادۀ سی وچهارم

در بست ها ی مندرج اين قانون براساس اليحه وظايف همان بست ازطرف اداره شرايط و معيار هاغرض استخدام 

 مربوط تشخيص

 .وترتيب وازجانب کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی تائيد می گردد

 انفاذ

 :مادۀ سی و پنجم

ارم و احکام مندرج فصل اين قانون از تأريخ توشيح نافذ و در جريدهْ رسمی نشر گردد ، با انفاذ آن مواد سوم ، چه

/ ٦/ ٢١مؤرخ (  ٣٣) ش و فرمان شماره .ه ١٣٨٤/ ٤/ش رئيس دولت انتقالی .ه  ١٣٨٢هفتم قانون خدمات ملکی

اسالمی افغانستان در مورد اصالحات و بازسازی ابتدائی در وزارت ٢١مؤرخ (  ٨٦١) منتشرهْ جريدهْ رسمی شماره 

ش وساير احکام مغاير آن ملغی شمرده .ه  ١٣٨٢مؤرخ(  ٨١١) ماره ها و ادارات ملکی منتشرهْ جريدهْ رسمی ش

 .ميشود 

 


