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مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی

فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول :
این مقرره در روشنی احکام قانون کارکنان خدمات ملکی بمنظور تنظیم امورمربوط به طرز سلوک کارکنان
خدمات ملکی وضع گردیده است.
اهدف
ماده دوم :
این مقرره دارای اهداف ذیل میباشد:
 .1تنظیم قواعد مربوط به سلوک مامورین خدما ت ملکی بخاطر اجراآت بهتر امور مسلکی .
 .2تحکیم قانونیت  ،ثبات  ،صداقت ،فردی ،بیطرفی وخدمت به مردم.
 .3شفافیت  ،حسابدهی ،مؤثریت ومثمریت دروظایف محوله.
فصل دوم
وظایف ومکلفیت ها
اجراات مسلکی
ماده سوم :
مامورخدمات ملکی بمنظور پیشبرداجرای بهترامورمسلکی ،دارای مکلفیت های ذیل میباشد :
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حضوربه محل کاردر ساعات معینه .
اجتناب ازانجام هرنوع عملی که موجب اخالل وظایف رسمی گردد .
اجرای وظایف به حسن صورت وصرف مساعی الزمه طبق الیحه وپالن کار .
سعی درجهت ارتقای سطح مهارت ودانش مسلکی خود و کارکنان تحت کار .

خدمت به مردم
ماده چهارم :
مامورخدمات ملکی به منظورارائه خدمت بهتر به مردم،دارای مکلفیت های ذیل میباشد :
 -1برخوردشاایساته وحسان سلوک بدون هینهونه تمایلازلحاو قومی،نیادی،جنسی ،دینی  ،میهبی ،
عقایدسیاسی،وضعیت جسمی ظاهری وحالت مدنی.
 -2توجه خاص به رفع نیازمندیهای اطفال،معیوبین،معلولین ،زنان ومحاسن سفیدان .
 -3ارائه معلومات الزم دررابطه به اجراات مربوط به خدمات ملکی به مراجعین جهت دساترسای سااهل
آنها به خدمات ملکی .
 -4اتخاذ تدابیرالزم جهت رفع مشکالت مردم عندالموقع .
تحکیم قانونیت
ماده پنجم :
 -1مامورین خدمات ملکی بمنظورتحکیم قانونیت دارای مکلفیت ها ذیل میباشد :
الف-:رعایت وتطبیق احکام قوانین،مقرره ها وسایر اسناد تقنینی نافی در ساحه وظایف محوله.
ب  -:انجام وظایف طبق لوایح وطرزالعمل های مربوطه.
ج  -:اطاعت از اوآمر و هدایات قانونی آمرین مافوق .
 -2هرگاه مامورخدمات ملکی مجبوربه اجرای امرغیرقانونی گردد ،قبل ازاجرای آن موضااوع را بارعایت
سالساله مراتب اداری به آمرین باالتر ودرصورت عدم قناعت مکلف است موضوع را به بورد رسیده
گی به شکایات کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی برساند .
 -3هرگاه مامورخدمات ملکی از اجرای عمل غیرقانونی توسااس سااایر مامورین آگاهی حاصاال نماید
مکلف است موضوع را به آمر مربوطه اطالع دهد .
ثبات  ،صداقت فردی وبیطرفی
ماده ششم :
مامورخدمات ملکی به منظورحفظ ثبات  ،صداقت فردی وبیطرفی  ،دارای مکلفیت های ذیل میباشد:
 -1عدم استفاده سوء ازموقف یا معلوماتیکه درجریان اجرای وظایف رسمی حاصل مینماید به نفع خود
 ،اقارب ودوستان .
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عاادم قاابااول یااا اعااطااای هاادیااه یااا هاارنااوع مااناافااعاات مااادی یااا مااعاانااوی باارای
خود،اقارب،دوستان،آمرمربوطه،همکاران یا مادونان .
عدم اساتفاده ازوساایل وتساهیالت اداره به مقاصاد شاخ ای یا خارج ساختن اموال دولتی بدون
استییان قبلی ازاداره مربوطه .
امتناع از ابراز نظرکه درمخالفت یا حمایت ازیک گروه خاص جامعه پنداشته شود .
عدم اشتغال به اموری که موجب لطمه به صداقت وبیطرفی وظیفوی گردد:
الف  -:تاسیس اداره یا موسسه تجارتی طرف معامله بادولت .
ب  -:تعهد وظیفوی بامعاش یا بدون معاش درموسسه تجارتی طرف معامله با دولت .
عدم عقد قرارداد ووساطت درآن به نماینده گی از دولت باشخص یا اداره که بااقارب ودوستان وی
روابس کاری یا فامیلی داشته باشد.
عادم پاییرش یا مطالبه هدیه حین عقد قرارداد از قراردادی ،داوطلب یا نماینده گان قانونی آنهابه
نماینده گی از دولت ،جهت تغییرشرایس قرارداد با ترجیع یک قراردادی به دیهری.
عدم سهمهیری درفعالیتها واتخاذ ت امیم رسمی که منفعت شخص وی مت ورباشد .
عدم تشویق یا مجبورساختن همکاران ومراجعین به خاطر حمایت یا مخالفت به نفع یا ضرر حلب
یا اشخاص سیاسی حین اجرای وظیفه.

شفافیت وحسابدهی
ماده هفتم:
مامورین خدمات ملکی به منظورتامین شفافیت وحسابدهی،دارای مکلفیت های ذیل میباشد:
 -1ارائه معلومات دقیق در رابطه به اجرای وظیفه به آمرین ومراجع ذی الح قانونی .
 -2امتناع ازارائه معلومات سری حین اجرای وظیفه  ،مهر اینکه مقام ذی الح درمورد هدایت داده باشد
.
 -3امتناع ازارائه اساناد یا م احبه با رسانه های همهانی  ،مهراینکه به اجرای چنین امری مؤظف شده
باشااد ،دراین صااورت ارائه هرنوع اطالعات  ،معلومات یا م اااحبه منوط به بیان واقعی بوده واز ارائه
نظریات شخ ی خود داری نماید .
 -4ارائه معلومات کتبی ازعواید،دارایی ها وقروض شخ ی حین شمول در اداره خدمات ملکی .
 -5امتناع ازتامین روابس خودسرانه با ادارات داخلی یا خارجی .
موثریت ومثمریت
مادهشتم :
مامورخدمات ملکی به منظورتامین مؤثریت ومثمریت کار،دارای مکلفیت های ذیل میباشد :
 -1استفاده ازدارایی ها وامکانات دولت با رعایت اصل صرفه جویی  ،طور معقول ومنسجم .
 -2امتناع از فعالیت هاییکه سبب ضیاع وقت ودارایی دولت گردد.
 |3صفح ه

 -3سهم گیری فعاالنه دراتخاذ تدابیر به منظور بهبود مؤثریت ومثمریت کار.
فصل سوم
احکام متفرقه
امضای تعهد نامه
ماده نهم:
مامورخدمات ملکی حین شامولیت به وظیفه مکلف است  ،تعهد نامه ضمیمه شماره  )1این مقرره را امضاء,
نماید .
تادیب
ماده دهم:
درصورت تخلف از احکام این مقرره  ،متخلف طبق احکام مقرره انضباطی تادیب میهردد .
انفاذ
ماده یازدهم:
این مقرره یکماه بعد از تاریخ نشردرجریده رسمی ،نافی میهردد.
م وبه شماره  )19مورخ 1385/6/22
مقررطرز سلوک به اساس حکم م وبه شماره  )19مورخ  1385/6/22شورای محترم وزیران ت ویب گردیده
است.
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سند شماره ()1100
ضمیمه ()1
مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی
تعهد نامه
) ولدیت

) ولد  /بنت
اینجانب
).
) دارنده تیکره نمبر
متولد
با آگاهی کامل اظهار میدارم که به جمهاااوری اسالمی افغانستان وفا دار بوده و به تمام توانایی آماده خدمت
گلاری میباشم.
مقرره طرزساالوک کارکنان خدمات ملکی را بشااکل مکمل مطالعه و با محتوای آن موافق میباشاام  .احکام
مندرج آن را در دوره ماموریتم در خدمات ملکی رعایت مینمایم.
از این امر واقف میباشم که با تخطی از مقرره طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی  ،احکام قوانین و مقرره های
نافی باالیم تطبیق میهردد.

امضاااااااااا ....................
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