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 لومړی فصل

 حکمونهعمومي 

 اړتيا

 لومړۍ ماده:

 دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ وزارت کارکوونکو ته د مکافاتو ورکولو په موخه چمتو شوې ده.

 موخې

 دوېيمه ماد

 ډول دي: الندېد دې کړنالرې موخې په 

 د کارکوونکو د هڅونې او کاري وړتياوو د لوړولو د زمينې چمتو کول؛ – ۱

 د ستاينې، عدالت او شفافيت تأمني؛ د وړ کارکوونکو تر منځ – ۲

 د پرمختګ او کاري وړتياوو د لوړولو په موخه د کارکوونکو هڅول. – ۳

 اصطالحات

 درېيمه ماده:

 دي: ياصطالحات د الندې معناوو لرونک داپه دې کړنالره کې 

کارکوونکي: مامور او کارکوونکی )خدمتي مامور، کاريګر او کارکوونکی(که نارينه وي يا ښځينه په کې  – ۱

 شاملې دي؛

مامور: هغه کارکوونکی دی، چې د کارکوونکو د قانون پر اساس د ملکي خدمتونو ادارې له لوري په داميي  – ۲

 بڼه ګامرل کېږي؛

مورين، کاريګران او خدمتي کارکوونکي، چې په ټاکيل وخت کې، د قراردادي کارکوونکي: هغه قراردادي ما – ۳

 يوه ټاکيل کار د تررسه کولو په موخه د تړون په مرسته ګامرل کېږي؛

 مزد: له هغه پيسو څخه عبارت دي، چې د کار په بدل کې کارکوونکو ته ورکول کېږي. – ۴

د يوه ټاکيل کار د تررسه کولو لپاره د تقنيني ضاميم: هغه پويل امتيازات دي، چې په يوه ټاکيل وخت کې  – ۵

 ته ورکول کېږي؛ کارکوونکواسنادو له حکمونو رسه سم 

مکافات: هغه انعامات دي، چې کارکوونکو ته ډالۍ کېږي. په دې کې )دولتي عايل نښانونه، مډالونه،  – ۶

 لقبونه، ستاينليکونه، تصديق ليکونه، نغدي مکافات او نور ( شامل دي.
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 دويم فصل

 د مکافاتو ډلبندي

 د مکافاتو ډلبندي

 څلورمه ماده:

 هغه مکافات چې کارکوونکو ته ورکول کېږي په دې ډول دي:

 دولتي عايل نښان. – ۱

 مډال يا نښان. – ۲

 افتخاري لقبونه. – ۳

 تقديرنامه. درجهلومړۍ  – ۴

 تقديرنامه. درجهدوېيمه  – ۵

 ه تقديرنامه.درجدرېيمه  – ۶

 مکافات.نغدي  – ۷

 تصديق ليکونه. – ۸

 د تقنيني اسنادو اړوند نورې ستاينې. – ۹

 د کارکوونکو هڅونه

 پنځمه ماده:

هغه کارکوونکي چې د ملکي خدمتونو مامورينو د کړنو مقرره يې په ښه ډول پاللې او خپله ورسپارل 

کړې وي، د ادارې مايل شوې دنده يې، د خپل کاري پالن او دندو اليحې څخه په ال ښو معيارونو تررسه 

 امکاناتو )کلنۍ بوديجې( په نظر کې نيولو رسه، د مادي او معنوي هڅونې او ستاينې وړ دي.

 نغدي مکافات

 شپږمه ماده:

نغدي مکافات چې له لسو ورځو اصيل معاش او د هغوی له اجزأوو څخه عبارت دي، د اړونده آمر 

 ا مستقيامً د وړاندې ياد شويو مقاماتو له لوري ورکول کېږي.په وړانديز او د وزير يا اعطا آمر په منظورۍ ي
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 تصديق ليک

 اوومه ماده:

تصديق ليک چې له پنځلسو ورځو اصيل معاش او د هغوی له اجزأوو څخه عبارت دی، د اړونده آمر 

وړ کسانو ته  په وړانديز او د وزير يا اعطا آمر په منظورۍ يا مستقيامً د وړاندې ياد شويو مقاماتو له لوري

 ورکول کېږي.

 

 تقدير نامه درجهدرېيمه 

 امته ماده:

 تقدير نامه ترالسه کولی يش: درجهطو په پوره کولو رسه، درېيمه کارکوونکي د الندې رشاې

 په کارونو کې ابتکار او نوښت؛ – ۱

 د اصيل دندې تر څنګ د ادارې د نورو کارونو ښه تررسه کول؛ – ۲

تقديرنامه چې له شلو ورځو اصيل معاش او د هغه له اجزأوو څخه عبارت ده، د اړونده آمر  درجهدرېيمه  – ۳

په وړانديز او د وزير يا اعطا آمر په منظورۍ يا مستقيامً د وړاندې ياد شويو مقاماتو له لوري وړ کسانو ته 

 ورکول کېږي.

 تقدير نامه درجهه دوېيم

 نهمه ماده:

 ه تقدير نامه ترالسه کولی يش:درجېطو په پوره کولو رسه، دوېيمه کارکوونکي د الندې رشا( ۱)

 د دې کړنالرې د امتې مادې د رشاېطو پوره کول؛ – ۱

 ؛د هغو طرحو او وړانديزونو وړاندې کول، چې مثبتې پايلې ولري – ۲

رت ده، د ه تقديرنامه، چې له پنځه ويشتو ورځو اصيل معاش او د هغه له اجزأوو څخه عبادرجدوېيمه ( ۲)

 قانون د حکومونو پر اساس ورکول کېږي.

 ه تقدير نامهدرجلومړۍ 

 لسمه ماده:

 ه تقدير نامه ترالسه کولی يش:درجاېطو په پوره کولو رسه لومړۍ کارکوونکي د الندې رش ( ۱)

 د دې کړنالرې د نهمې مادې د رشاېطو پوره کول؛ – ۱

 کنرتول؛په کارونو کې همغږي، ښه سمون او د کاري ډلې  – ۲

 د کار په ساحه کې د دولت د کړنالرو په ښه ډول پيل کول؛ – ۳
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ه تقديرنامه، چې له يوې مياشتې اصيل معاش او د هغوی له اجزأوو څخه عبارت ده، د قانون درجلومړۍ ( ۲)

 د حکومونو پر اساس ورکول کېږي.

 نښان، مډال او لقب

 يوولسمه ماده:

دولتي عايل نښان )افتخاري مډال او لقب؛ د نښانونو، مډالونو، لقبونو او نورو( د تقنيني اسنادو د 

 ته ورکول کېږي. کارکوونکوقانون له مخې وړ 

 تقديروونکې مرجع

 دوولسمه ماده:

 ادارې شاملې دي: داو کې عپه تقدير کوونکو مراج  (۱)

 اطالعاتو او فرهنګ وزارت؛ – ۱

 دولتي ادارې؛مرستندويه  – ۲

 ميل او نړيوالې مؤسسې؛ – ۳

 خصويص بنسټونه. – ۴

ېږي، د دې کړنالرې ديارلسمې مادې کمېټه کولی له باندينيو بنسټونو څخه تقدير  که چېرې کارکوونکی( ۲)

فورم اړوند، کارکوونکی و ارزوي او د مايل امکاناتو د اجرأ لپاره د  ي وررسه، چې د دې کړنالرې د لومړ يش

 وزارت مقام ته وړانديز وکړي.

تقدير نامه ورکول کېږي، نو د دې کړنالرې د دوېيم وررسه  فورم  درجهچېرې چا ته لومړۍ او دوېيمه  که( ۳)

 اړوند دې د منظوري لپاره د جمهوري رياست عايل مقام ته وړانديز وکړي.

 د مستحقو او وړ کارکوونکو د پېژندنې کمېټې جوړښت

 ديارلسمه ماده:

 د وړ کارکوونکو د پېژندنې کمېټه، په دې ډول جوړه شوې ده:( ۱)

 ونکی استازی؛د هرن او فرهنګ معينيت صالحيت لر  – ۱

 ونکی استازی؛اري او ګرځندوی معينيت صالحيت لر د مايل، اد – ۲

 ونکی استازی؛صالحيت لر د نرشايت چارو معينيت  – ۳

 ونکی استازی؛چارو معينيت صالحيت لر د ځوانانو  – ۴

 د برشي رسچينو رياست استازی. – ۵

 د کمېټې د سکرتريت دنده د برشي رسچينو رياست دنده ده.( ۲)
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 د کمېټې عمده دندې

 څوارلسمه ماده:

 مسؤليتونه لري:د مکافاتو ورکولو لپاره د وړ کارکوونکو د پېژندنې کمېټه، دا ( ۱)

 د کارکوونکو د کارونو ارزونه؛ – ۱

 د مهمو السته راوړنو پېژندنه او تشخيص؛ – ۲

 پېژندنه او تشخيص؛ کارکوونکود مکافاتو لپاره د وړ  – ۳

 د تقنيني اسنادو اړوند د وزارت مقام ته د مکافاتو ورکولو د کټګوريو وړانديز؛ – ۴

 موارد.په دې کړنالره کې نور ثبت شوي  – ۵

 د کارونو ارزونه او د مکافاتو وړانديز د دې کړنالرې له لومړۍ ګڼې فورم رسه؛( ۲)

ه تقديرنامه، نښان، مډال يا افتخاري لقب وي، د درجهې، چې مکافات لومړۍ يا دوېيمه په هغه صورت ک( ۳)

 لېږل کېږي. د دوېيمې ګڼې فورم له مخې د جمهوري رياست لوړ مقام ته د منظوري لپاره دې کړنالرې

 د تقدير پړاوونه

 پنځلسمه ماده:

وړ کارکوونکي د وزارت له مقام څخه په کال کې يو وار تقديرېدلی يش. په ځانګړو مواردو کې لوړ 

 په ستاينه کې له دې امر څخه جال دي. کارکوونکومقامات د 

 د کمېټې کاري وخت

 اوولسمه ماده:

کمېټې کاري وخت يو کال دی او د هر کال په پيل کې د کمېټې نوې  د مکافاتو لپاره د کارکوونکو د پېژندنې( ۱)

 کېدل، د برشي رسچينو رياست له لوري د وزارت مقام ته وړانديز کېږي؛

د برشي رسچينو رياست کولی يش، چې د مړينې، استعفا، عزل او په غونډو کې د کمېټې د کوم غړي د ( ۲)

 نوی کس وړانديز کړي. پرلپسې نه ګډون له مخې د وزارت مقام ته يو

 ناپېيلتوب

 اتلسمه ماده:

 کمېټې ته په کار دي، چې د ناپېيلتوب، عدالت او روڼتيا اصل په پام کې ونييس؛( ۱)

د کمېټې هيڅ غړی نه يش کولی، چې د دې کړنالرې خالف خپل نژدې دوستان او ملګري معريف کړي، ( ۲)

پر اساس د ستاينې وړ وي او د اړوندې ادارې له لوري  خو که د قانون له حکمونو رسه سم او د دې کړنالرې

 معريف شوي وي.
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 د مکافاتو د پړاوونو تررسه کول

 نولسمه ماده:

 د مکافاتو د پړاوونو تررسه کول په الندې ډول دي:( ۱)

 د برشي رسچينو رياست له لوري يا د کارکوونکي له اړوندې ادارې څخه، د وزارت لوړ مقام ته وړانديز؛ – ۱

 د پېژندنې کمېټې( ته موضوع وړاندې کېږي؛ کارکوونکود وزارت مقام له هدايت وروسته، د )وړ  – ۲

کمېټه د مکافاتو د ټاکلو او نظر څرګندولو وروسته، موضوع په رسمي ډول د برشي رسچينو رياست ته  – ۳

 وړاندې کوي؛

 داري رياست ته لېږي.د برشي رسچينو رياست، د مکافاتو د تررسه کولو موضوع مايل او ا – ۴

ه تقديرنامه يا نور مکافات د جمهوري رياست لوړ مقام ته د منظوري په موخه درجيمه که لومړۍ يا دوې( ۲)

لېږل کېږي، د برشي رسچينو رياست له ارزونې او د کمېټې له نظر وروسته موضوع د اطالعاتو او فرهنګ 

دايس ډول پېشنهاد کېږي، لکه څنګه چې قانون حکم وزير په وړانديز، د جمهوري رياست لوړ مقام ته په 

 کړی وي.

 

 درېيم فصل

 وروستي حکمونه

 د مکافاتو ثبتول

 شلمه ماده:

 د دې کړنالرې ثبت شوي مکافات د کارکوونکي د سوانحو په دفرت کې ثبتېږي.

 يوويشتمه ماده:

 په ټکر کې پلې يش.دا کړنالره نه يش کولی، چې د کار قانون او د نورو اړوند تقنيني اسنادو 

 پيل کوونکي

 دوه ويشتمه ماده:

د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د برشي رسچينو رياست، د دې کړنالرې پيل کوونکی دی او د اړتيا په 

 وخت کې د دې کړنالرې د پيل کېدو لپاره لوړو مقاماتو ته راپور ورکوي.
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 (تعديلسمول )

 درويشتمه ماده:

د دې کړنالرې مواد د برشي رسچينو رياست د وړانديز پر اساس او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت په ( ۱)

 کېږي.)تعديل( الرښوونه سمول 

 وروسته نافذېږي. ۍوزير له منظور  فقرې سمول د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د (۱)د دې مادې د ( ۲)

 د اجرأ نېټه

 څلورويشتمه ماده:

 او فرهنګ وزارت د منظوري له نېټې وروسته نافذېږي.دا کړنالره د اطالعاتو 

 نېټه نافذه شوه. ۲۴/۵/۱۳۹۶مادو کې په ( ۲۴فصلونو او )( ۳دا کړنالره په )

 

 

 د تسويد کمېټه

 

 احمدضيأ انوري    محمد حسيب حيات      عبدالحسيب رشيفي              فواد فرند                

 د برشي رسچينو رئيس     د کارکوونکو د اړيکو آمر      د پاليسيو د پراختيا کارپوه       د تقنني او پالييس آمر     

 

 دالور نذير زوی

 د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د تقنني او پالييس چارو مشاور

 

 وکتل شو

 منظور دی.

 

 

 

 پوهاند محمد رسول باوري

 د فرهنګ او هرن معني او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت رسپرست

 


