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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 کمیشنرانمصوبه هییت 

 در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانو جیب خرج  سفر خرجتنظیم امور کرایه، در رابطه به الیحه 

ماده بیستم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر  1به تاسی از حکم فقره 

خویش ( 2931عقرب  12)افغانستان، هییت کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جلسه مورخ 

ر افغانستان را به اکثریت آراء/ در کمیسیون مستقل حقوق بشو جیب خرج سفر خرج تنظیم امور کرایه، الیحه 

 اتفاق آراء تصویب نمود. 

 "سمر"داکتر سیما 
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول: 

افغانستان مستقل حقوق بشر  کمیسیونقانون تشکیل، وظایف و صالحیت های  42و ماده  12مادۀ  43الیحه بر مبنی فقره این 

 وضع گردیده است.

 نام اختصاری

 ماده دوم:

 گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد در این الیحه به نام کمیسیون یاد می

 اهداف

 ماده سوم: 

 اهداف این الیحه عبارت اند از: 

 .مربوط به سفر های رسمی در داخل و خارج از کشورتنظیم امور  -2

 تثبیت اندازه کرایه، سفریه و جیب خرج و طرز پرداخت آن. -1

 اصطالحات 

  ماده چهارم: 

ها، ها، سیمینارها، ورکشاپکه از طرف کمیسیون جهت اشتراک در کنفرانس این الیحه اند 5اشخاص مندرج ماده سفر کننده:  -2

های آموزشی و سایر اموری که بنابر ایجابات وظیفوی از طرف کمیسیون ضروری پنداشته شده، در داخل و خارج از کشور کورس

 نمایند.رسما سفر می

 شود.و لوازم، پرداخته می این الیحه 5ماده  اشخاص مندرجزمینی و هوایی منظور حمل و نقل  کرایه: مبلغی است که به -1

 شود.پرداخته می این الیحه 5رف اعاشه و اباته اشخاص مندرج ماده سفریه: مبلغی است که به منظور مصا -4

 شود. پرداخته می این الیحه 5یومیه اشخاص مندرج ماده صارف ضروری جیب خرج: مبلغی است که به منظور م -3
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 انتقال آن حین اقامت معمول است. لوازم: اشیا و اجناس مورد ضرورت سفر کننده است که -5

 ساحه تطبیق

 ماده پنجم:

 باشد.احکام این الیحه در مورد اشخاص ذیل حین مسافرت های رسمی به داخل و خارج کشور قابل تطبیق می( 2)

 .و رییس اجراییه اعضای کمیسیونرئیس کمیسیون،  -2

 کارکنان کمیسیون. -1

به داخل و خارج از مرتبط به برنامه های کمیسیون سایر اشخاص که بنا بر لزوم دید کمیسیون به منظور اجرای امور رسمی  -4

 نمایند. کشور سفر می

تر که دف گردد، ولی اکثر ساحات کار کارکن محلی استتعیین میوظیفه برای هر کارکن توسط هییت اجراییه اجرای محل ( 1)

 کمیسیون در آنجا موقعیت دارد.

 فصل دوم

 کرایه، سفریه و جیب خرج

 موارد پرداخت کرایه

 م:ماده شش

نقلیه سفر و سایر وسایل این الیحه به منظور انجام امور رسمی توسط طیاره، واسطه نقلیه زمینی  5هرگاه اشخاص مندرج ماده  (2)

 گردند.نمایند، مستحق کرایه می

داخلی وسایط دولتی و سکتور مکلف است، حین انتقال سفر کننده به وسایط حمل نقل کمیسیون یا  تنظیم کنندهشعبه  (1)

 خصوصی ارجحیت دهد. 

 شود.سفر توسط وسایط نقلیه کمیسیون صورت گیرد، کرایه پرداخته نمی در صورتیکه( 4)

 مدت سفر داخلی

 هفتم:ماده 

 گردند. ( روز، مستحق سفریه می40نمایند الی )سفر میطور خدمتی این الیحه که به داخل کشور رسما  5( اشخاص مندرج ماده 2)
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این ماده ایفای وظیفه نماید، این  2( هرگاه نسبت ضرورت وظیفوی ایجاب نماید که سفر کننده بیشتر از مدت مندرج فقره 1)

سفریه مدت تمدید تواند. در این صورت یک بر سه حصه روز دیگر تمدید شده می 40مدت به موافقه ریاست اجراییه برای مدت 

 گردد.دیه میشده کسر گردیده و متباقی به کارکن تا

 داخلی سفریه

 م:ماده هشت

سفر کننده به داخل کشور برای اجرای وظیفه در صورت که شب را سپری نماید و کمیسیون نتواند محل بود و باش را برای ( 2)

 باشد. دالر امریکایی سفریه می 30وی فراهم سازد، مستحق 

دالر  4ساعت را در بر گیرد، مستحق  23ساعت الی  6بیشتر از  وی سفر کننده به داخل کشور در صورت که مسافرت( 1) 

 باشد. امریکایی سفریه می

 کسر سفریه

 هم:ماده ن

 گردد. کسر می این الیحه 8ماده  2فقره فیصد از سفریه  50نماید میسفر کنندۀ که در رهایشگاه کمیسیون اقامت 

 مدت سفر خارجی

 دهم: ماده 

 گردند. ( روز، مستحق سفریه می35نمایند الی )این الیحه که به خارج کشور رسما سفر می 5اشخاص مندرج ماده 

 سفریه خارجی

 یازدهم: ماده 

  باشد. مستحق سفریه نمیکمیسیون باشد،  مصارف وی به عهدهسفر کننده به خارج کشور که ( 2)

تحت پوشش قرار داده شود که مبلغ پرداختی پایین تر از معیار قبول شده ه خارجی توسط دعوت کننده طوری ( هرگاه سفری1)

 پردازد.کمیسیون باشد، در آنصورت کمیسیون مبلغ کمبود از معیار خود را به کارکن می
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 جیب خرجپرداخت 

 زدهم:ماده دوا

دولت خارجی یا موسسات کمیسیون، شود که کرایه و سفریه وی از طرف جیب خرج در صورتی به سفر کننده پرداخته می( 2)

 های بین المللی تمویل گردد. داخلی یا خارجی و سازمان

 دالر امریکایی.  60، مصر، چین، جاپان و تایلند روزانه متحده عربی کشور های حوزه آسیا و افریقا به استثنایی امارات -2

 دالر امریکایی.  200، مصر، چین، جاپان و تایلند روزانه متحده عربی کشور های قاره امریکا، اروپا، آسترالیا، امارات -1

 شود.این الیحه طور ذیل محاسبه و پرداخته می روز حسب احوال طبق 35رج الی مدت جیب خ( 1)

 از روز اول الی سی ام، صد فیصد. -2

 ام الی چهل و پنجم، پنجاه فیصد. از روز سی -1

 مصارف کارکن و شخص راهنما

 دهم:سیزماده 

در خارج از والیت که دفتر کمیسیون  مصارف کارکن یا شخصی که مهمانان ویا متخصصین خارجی را، به موافقه کمیسیون 

 گردد. نماید به رویت اسناد بعد از منظوری رییس اجراییه، مجرا می، پذیرایی، راهنمایی ویا همراهی میموقعیت دارد

 چگونگی پرداخت

 چهاردهم: ماده 

 باشد. قابل اجرا می عودتمصارف، سفریه، کرایه یا جیب خرج از زمان عزیمت از دفتر الی زمان ( 2)

 پرداخت بعد از طی مراحل اداری و اخذ تاییدیه های الزم صورت خواهد گرفت. ( 1)

 باشد. پرداخت قابل اجرا میبه صورت پیش این ماده 2مبالغ موارد مندرج فقره در صورتیکه سفر بیشتر از دو روز دوام نماید، ( 4)
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 مکلفیت سفر کننده

 ماده پانزدهم:

سفر کننده به خارج از کشور مکلف است، قانون، مقررات، فرهنگ و سایر ارزشهای ملی و مذهبی کشور میزبان را رعایت نموده، 

در اثنای اقامت، حفظ  وسایر خصوصیات اسالمی و ملی نظرداشت فرهنگدررا با  خود، کمیسیون و کشورحیثیت و وقار شخص 

  نماید.

 موارد تادیبی

 ماده شانزدهم:

 گردد.( این الیحه را رعایت ننماید، حسب احوال ذیال تادیب می25هرگاه  سفر کننده، حکم ماده )

 عودت اجباری به کشور قبل از ختم پروگرام. -2

 عدم معرفی به سفر های رسمی بعدی. -1

 .مربوطهدرج تخطی در دفتر سوانح کارکن  -4

 آموزش

 ماده هفدهم:

 نماید. کمیسیون تسهیالت ذیل را برای آموزش داخل خدمت فراهم می

غرض فراگیری آموزش های مسلکی به خارج از کشور و به موافقه کمیسیون ( کارکنی که به مصرف شخصی ویا منبع سومی 2)

. مدت این گونه تسهیل گرددتادیه میبعد از عودت به وطن و تداوم خدمت در کمیسیون معاش ماهوار وی نماید، مسافرت می

 تواند. ماه بوده نمی ششبیشتر از 

الی مدت اش وظیفوی موقف  ،( هرگاه آموزش کارکن بیشتر از مدت مندرج فقره فوق ادامه داشته باشد بدون دریافت معاش1)

 گردد. یک سال حفظ می

پردازد، بانظرداشت طبیعت خارج از ساعات رسمی غرض فراگیری آموزش های مسلکی به داخل کشور می( کارکنی که در 4)

طی تعهد نامۀ میان کارکن و کمیسیون به امضا که مصارف آموزشی وی پرداخت  محیط کار کارکن و ارتباط آن به عرصه آموزشی،

تغال بوده نمی تواند. هرگاه کمیسیون بخواهد به حمایت از گیرد و این مدت بیشتر از مدت زمان قرارداد اشرسد صورت میمی

 گردد. کارکن در این زمینه ادامه دهد، تعهد نامه جدید عقد می
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 حکم متفرقه

 ماده هجدهم: 

این الیحه در حاالتیکه بودجه کمیسیون توسط منابع غیر دولتی تمویل گردد قابل تطبیق بوده و هرگاه معاش ماهوار و سایر 

امتیازات مادی رئیس و اعضای کمیسیون، رئیس اجراییه و کارکنان از بودجه عادی دولت تمویل گردد، در آن صورت اسناد تقنینی 

 ل تطبیق است. مربوط به کارکنان خدمات ملکی قاب

 انفاذ

 هم:نوزدماده 

طرزالعمل مالی و اداری  گردد با انفاذ آن احکام مربوط به سفریه مندرجنافذ مییس کمیسیون رئامضای تاریخ  این الیحه از

 شود.ملغی شمرده میو سایر احکام مغایر، کمیسیون 

 


