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ملړې فصل  :عمومي احکام

اوله ماده  :هدف
دوهمه ماده  :قانوين مبنا
درېمه ماده  :دپويل خدمتونو/رصافۍ درشکتونو وظایف

دوهم فصل :مايل چارې
څلورمه ماده  :د شتمنېو حساب او دمايل چارو تنظیم
درېم فصل  :انساين زېرمې (منابع برشی )
پنخمه ماده  :دانساين زېرمو په اړه درشکت مسؤلیتونه او وظایف
څلورم فصل  :متفرقه احکام
شپږمه ماده  :دکار وختونه او رخصتیانې
اوومه ماده  :درشکت لخواد مشهودو جراېمو مسؤلیت
امته ماده :درشکت د اساسنامې تصویب

دلته درشکت لوګو لګول کیږي
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)دپويل خدمتونو اورصافۍ رشکت اساس نامه

د(

ملړې فصل
عمومي احکام
ملړئ ماده :
) پويل خدمتونو /رصافۍ درشکت د کړنو(فعالیتونو) د تنظیم لپاره

دا اساسنامه د (
وضع شوېده.
دوهمه ماده :

) پويل خدمتونو او رصافۍ رشکت حقوقي شخصیت محدوداملسؤلیت دی.

د(

) پويل خدمتونو او رصافۍ رشکت د حکمي شخصیت لرونکی دی او صالحیتونه او وجاېب

د(

ې ې دنافذه قوانینو ،درصافانو او پويل خدمتونو دوړاندې کونک و دکړنو دتنظیم دمقررې او دې اساسنامې دحکمونو
مطابق تنظیمېږي.
درېمه ماده  :د پويل خدمتونو او رصافۍ درشکتونو وظایف:
 .1دپېسو انتقال
 .2په نغدو پېسو دچېک تبديلول
 .3داسعارو تبادله
 .4پ ه مرشوط ډول دپېسو ساتل په داسې ډول رسه چې دمعاملې هدف دشپږو میاشتو په ترڅ کې انتقال او
یا دپېسو تبادله اويس.
 .5دافغانستان بانک داسعارو په لیالم کې برخه اخیستل.
 .6داسعارو دمخکې اخیستنې قراردادونه
 .7دمعاوضې اختیاري قراردادونه ،داسعارو دمعاملې د ورکړې ترتیبات او مشتقات.
 .8دجوازداخستلو او دافغا نستان بانک دمنظورۍ نه وروسته د جانبي خدماتو اراېه کول.
 .9د استازو په واسطه لیرې پرتو کلیو او ولسوالېو ته دنغدو پېسو لیږد.

دوهم فصل
مايل چارې
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څلورمه ماده  :دشتمنیو حساب کتاب او دمايل چارو تنظیم
 .1مايل کال د حمل له ملړئ نېټې نه د هجري شميس کال د جدي تر اخرې نېټي پورې ټاکل کیږي.
 .2درشکت مايل چاري په مرکزي ډول کنرتول او تنظیمیږي.
 .3درضورت په وخت درشکت دمايل چارو څېړنه د تفتیش  Auditیوې معتربېې خصوصربی موسسربې لخربوا
دقبول شوېو معیارونو مطابق څېړل کیږي چې ددغه مؤسسې انتخاب او توظیف د رشکت دنظار هئېربت
لخوا تررسه کیږي.
درېم فصل
انساين زېرمې (برشي منابع)
پنځمه ماده :
( )1د اداري جوړښت او مناسب مدیرېت
( )2تشکیاليت جوړښت:
 .1عملیايت مدیر
 .2درشکت په روزمره کارونو کې د قانون دتطبیق او پېروئ مسؤل
( )3دکارکونکو (کارمندانو) داستخدام څرنګوالې:
 .1مصاحبه (انرتویو)
( )4دکارکونکو(کارمند انو) داستخدام لپاره الزم معلومات او رشاېط :رشکت اداري چارو ته درسربیده ګربې لپرباره
الندې ټکي په نظر کې لري.
 .1دکارمند ضامن ( درضورت په وخت)
 .2تحصیيل اسناد
 .3امتحاين دوره
 .4دکارکونکو د حارضي کتاب
 .5دکارکونکو درخصتیو تنظیم
( )5دکارمندانو د هڅونې (تشویق) څرنګوالې :په هغه صورت کې چې کارمندان وکوالی يش ورسربپارل شربوې
دندې په ښه توګه رسته ورسوي.
( )6دکارمندانو دهڅونې لپاره دالندې ذکرشویو امکاناتو نه استفاده کوم.
 .1نغدي مکافات
 .2تحسین نامه
 .3تقدیرنامه
( )7تادیبي کړنالره  :په هغه صورت کې چې درشکت کارمندان ورسپارل شوې دندې په ښه توګه تررسه نه کړي
الندې تادیبي مواردو نه به استفاده ويش.
 .1په شفاهي ډول توصیه
 .2په کتبي ډول اخطاریه
 .3کرس معاش
 .4منفکی
( )8دچارو په تررساوي کې دکارمندانو رويه دکړنو اصول او کاري انضباط:درشکت کارمندان مکلف دي چې په
روزمره چ ارو کې الندې ټکي په کلکه توګه مراعات او په نظر کې ونیيس.
 .1په چا رو کې د مراتبو دسلسلې مراعات
 .2رازداری ،صداقت او پاک نفسی
 .3د کارکونکو زده کړې یا دکاري ظرفیتونو لوړولو لپاره هځې
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 .4د مشرتیانو  ،کارکونکو او تفتیيش تیمونو رسه په مؤدبه توګه ښه چال چلند.

څلورم فصل
متفرقه حکمونه
شپږمه ماده :
د رشکت دکار وخت او د اداري کارکونکو او کارګرو رخصت ېانې د رشکت دپالېيس او دکار دقانون مطابق تنظیم او
عملی کېږي.
اومه ماده :
درشکت مسؤلین مشهود جراېم کچېرې درشکت په داخل کې پېښېږي ذیصالح مقاماتو ته اطالع ورکوي.
امته ماده :
( )1دا اساسنامه په اته  ۸مادو څلور  ۴فصلونو کې چمتو( ترتیب) شوېده او د ون ډه لرونکو (سهمدارانو) لخوا په (
 )/1401نیټه تصویب او درشکت په چارو کې الزم االجرا ده.
د ونډه لرونکو (سهمدارانو) نومونه امضا او تاریخ
شامره

نوم

امضاء

تاریخ

.1

/

1401/

__________________

.2

/

1401/

__________________
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