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  کامعمومي اح: فصل ې ملړ 

 

  هدف:  اوله ماده

  نا مبقانوين :دوهمه ماده 

  ونو وظایف رصافۍ درشکت/ خدمتونودپويل : رېمه ماده د

  

 يل چارېما :لدوهم فص

   نظیم چارو تمايل او د حسابېو شتمند : څلورمه ماده 

 (منابع برشی انساين زېرمې ):  درېم فصل

 

        او وظایف یتونهاين زېرمو په اړه درشکت مسؤلدانس :پنخمه ماده 

 متفرقه احکام:  څلورم فصل 

    ې او رخصتیان دکار وختونه: ږمه ماده شپ

 

  و مسؤلیتېمجرا ومشهود ددرشکت لخوا: ده اوومه ما

 

   نامې تصویب اساسرشکت د د:امته ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي لګول کیږ ګودرشکت لو دلته 
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 فۍ رشکت اساس نامه اورصاتونو دپويل خدمد)                             (

  

 ې فصل ړ مل

 

 ي احکام عموم

 

  :ئ ماده ړ مل

د تنظیم لپاره تونو( و)فعالیکړند  خدمتونو /رصافۍ درشکت پويل(                                         د )     نامه دا اساس

 ده. ېوضع شو

  :دوهمه ماده 

 ی. دوداملسؤلیت دمحیت رشکت حقوقي شخصيل خدمتونو او رصافۍ و پ(  د )                                      

ېب الحیتونه او وجای دی او ص خدمتونو او رصافۍ رشکت د حکمي شخصیت لرونکپويل(                           د )        

حکمونو نامې داساسو دکړنو دتنظیم دمقررې او دې دوړاندې کونکو  خدمتونې دنافذه قوانینو، درصافانو او پويلې

 ږي. ېنظیممطابق ت

 پويل خدمتونو او رصافۍ درشکتونو وظایف: د  :ماده درېمه 

 دپېسو انتقال .1

 ېک تبديلولپه نغدو پېسو دچ .2

 عارو تبادله اسد .3

انتقال او  څ کېتر شتو په ادشپږو می ې هدفچې دمعاملډول رسه ه مرشوط ډول دپېسو ساتل په داسې پ .4

 يس. له او یا دپېسو تباد

 . ه اخیستلبرخپه لیالم کې  اسعاروانک دستان بانفغدا .5

 ردادونه ې اخیستنې قراکدمخعارو داس .6

 ورکړې ترتیبات او مشتقات. دې عارو دمعامل، داساختیاري قراردادونهې دمعاوض .7

 ه کول.ېاتو اراجانبي خدمد نستان بانک دمنظورۍ نه وروسته دافغا اوستلو دجوازداخ .8

 والېو ته دنغدو پېسو لیږد. و او ولسکلی پرتوې لیر د استازو په واسطه  .9

 

 

 

 دوهم فصل

 مايل چارې
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 یمچارو تنظدمايل دشتمنیو حساب کتاب او  :څلورمه ماده 

 ټاکل کیږي. ټي پورې ې نېجدي تر اخر  هجري شميس کال د ې نه دېټملړئ ن کال د حمل له مايل .1

 کنرتول او تنظیمیږي. زي ډول درشکت مايل چاري په مرک .2

ې لخربوا وسسربمتربېې خصوصربی یوې مع Auditفتیش تړنه د ېڅچارو رشکت دمايل وخت د درضورت په .3

هئېربت انتخاب او توظیف د رشکت دنظار ې ېړل کیږي چې ددغه مؤسسڅبق ېو معیارونو مطال شوو دقب

  لخوا تررسه کیږي. 

 

 درېم فصل

 )برشي منابع(انساين زېرمې 

 

 :پنځمه ماده 

     اداري جوړښت او مناسب مدیرېت د  (1)

 جوړښت: تشکیاليت (2)

                          عملیايت مدیر  .1

  درشکت په روزمره کارونو کې د قانون دتطبیق او پېروئ مسؤل  .2

 دکارکونکو )کارمندانو( داستخدام څرنګوالې: (3)

      )انرتویو( مصاحبه  .1

رسربیده ګربې لپرباره د انو( داستخدام لپاره الزم معلومات او رشاېط: رشکت اداري چارو تهدکارکونکو)کارمند (4)

 الندې ټکي په نظر کې لري. 

     دکارمند ضامن ) درضورت په وخت(  .1

     تحصیيل اسناد  .2

     امتحاين دوره  .3

       حارضي کتاب د دکارکونکو  .4

     دکارکونکو درخصتیو تنظیم  .5

ې شربو په هغه صورت کې چې کارمندان وکوالی يش ورسربپارل   څرنګوالې:ویق( دکارمندانو د هڅونې )تش (5)

  دندې په ښه توګه رسته ورسوي. 

 دکارمندانو دهڅونې لپاره دالندې ذکرشویو امکاناتو نه استفاده کوم.  (6)

     نغدي مکافات .1

      تحسین نامه .2

      تقدیرنامه .3

ورسپارل شوې دندې په ښه توګه تررسه نه کړي په هغه صورت کې چې درشکت کارمندان :تادیبي کړنالره  (7)

 به استفاده ويش.  نهالندې تادیبي مواردو 

       په شفاهي ډول توصیه  .1

     په کتبي ډول اخطاریه  .2

      کرس معاش .3

      یمنفک .4

دچارو په تررساوي کې دکارمندانو رويه دکړنو اصول او کاري انضباط:درشکت کارمندان مکلف دي چې په  (8)

 ارو کې الندې ټکي په کلکه توګه مراعات او په نظر کې ونیيس. روزمره چ

    رو کې د مراتبو دسلسلې مراعات چاپه  .1

   و پاک نفسیارازداری، صداقت  .2

     د کارکونکو زده کړې یا دکاري ظرفیتونو لوړولو لپاره هځې  .3
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 په مؤدبه توګه ښه چال چلند. د مشرتیانو ، کارکونکو او تفتیيش تیمونو رسه  .4

 

 څلورم فصل

 نهحکمو متفرقه 

 :ده مه ماږ شپ

نظیم او بق تون مطار دقانېانې د رشکت دپالېيس او دکاصترخکارګرو کونکو او کار ري ادا رشکت دکار وخت او دد 

 ېږي. عملی ک

 : دهاومه ما

 . ماتو ته اطالع ورکويمقاېښېږي ذیصالح ې درشکت په داخل کې پېر کچدرشکت مسؤلین مشهود جراېم 

 :مته ماده ا

)                                   لخوا په ډه لرونکو )سهمدارانو( وند  ېده اووچمتو) ترتیب( ش ونو کېفصل ۴څلور مادو  ۸ساسنامه په اته ادا  (1)

 . الجرا دهزم او درشکت په چارو کې ال ب اتصوی( نیټه /1401

 او تاریخ  امضاونه ( نوم)سهمدارانوه لرونکو د ونډ

 امضاء    تاریخ                 نومشامره         

1.                                           /      /1401  __________________ 

2.                                           /      /1401  __________________ 


