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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 هییت کمیشنران مصوبه

 رابطه به الیحه شرایط کار کارگر روز مزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در

وق بشر ماده بیستم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حق 2به تاسی از حکم فقره 

( خویش 7031جوزا  22افغانستان، هییت کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جلسه مورخ )

 الیحه شرایطه کار کارگر روز مزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تصویب نمود. 

 "سمر"داکتر سیما 

 رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 



 أ
 

 فهرست مندرجات

 الیحه شرایط کار کارگر روز مزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 فصل اول

 احکام عمومی

                                     صفحه                                                                                                                        عنوان                            مواد

 1............................................................ ............................................................................................مبنی ..........ماده اول                       

 1.................................................................  ..............................................................ماده دوم                       اهداف ..............................

 1.................................................................... ................................ماده سوم                       اصطالحات .................................................

  2... ....................................................................................................ماده چهارم                    تنظیم وقت کار .........................................

 فصل دوم

 مکلفیت های طرفین

 2................................................................. ...............................ماده پنجم                     مکلفیت های کمیسیون ...................................

 3..................................................................  ...............................ارکن ....................................ماده ششم                     مکلفیت های ک

 فصل سوم

 مزد

 3...............................  ....................................................................................................................ماده هفتم                     تعیین مزد  

 4   ..............................................................................ماده هشتم                    پرداخت مزد .................................................................

 4..............   .....................................................................................................ماده نهم                       وضع مالیه ...............................

 4....................................................................   ..............................ماده دهم                      حمل و نقل ..............................................

 4...................................................................    ........................................................................ماده یازدهم                   ماکول ............

 5..................................  ...................................ماده دوازدهم                 مصارف تداوی ....................... ..............................................

 5. ..................................................................ماده سیزدهم                  انفاذ ..........................................................................................



1 
 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول: 

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

 افغانستان وضع گردیده است.بشر 

 اهداف

 م: ماده دو

 اهداف این الیحه عبارت اند از: 

  تنظیم مکلفیت های کمیسیون و کارگران روز مزد.  -2

 تعیین نحوه عقد قرارداد، پرداخت مزد، تداوی و پرداخت جبران خسارت کارگران روز مزد.  -1

 بهبود شرایط کار کارگران روز مزد و تعیین ساعات کاری.  -4

 اصطالحات 

  م:ماده سو 

 کند. اصطالحات آتی در این الیحه مفاهیم ذیل را افاده می

و منبعد در این الیحه به نام  هکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودمنظور از کارفرما در این الیحه  کارفرما:

 گردد.کمیسیون یاد می

کار معین گماشته، شخصی است که کمیسیون وی را توسط قرارداد یا بدون آن غرض انجام  :کارگر روز مزد

 شود.  نماید. که منبعد در این الیحه به نام کارکن یاد میوار یا ماهوار پرداخت می مزد وی را روزانه، هفته



2 
 

ن و جلوگیری از خطرات جهیزات است که غرض انجام کار مصئومجموع ابزار کار و ت وسایل تحفظی کار:

  شود.ناشی از کار، از آنها استفاده می

 وقت کارتنظیم 

 :چهارمماده 

نیروی فزیکی یا فکری خود را به منظور انجام  زمانی است که کارکنوقت کار توسط کمیسیون تنظیم گردیده و 

 دهد. کار در اختیار کمیسیون قرار می

 کند. از هشت ساعت در روز تجاوز نمیکارکن ساعات کار 

 باشد. ای نماز میمستحق یک ساعت وقفه در وسط روز غرض صرف طعام و اد کارکن

دو وقت حاضری در روز  نماید مکلف به امضأمیسیون کار میکارکنی که برای مدت بیشتر از یک ماه با ک

 باشد.می

 فصل دوم

 مکلفیت های طرفین

 کمیسیون های مکلفیت

 :پنجمماده 

 باشد.میکمیسیون دارای مکلفیت های ذیل 

 به خصوصیات، شرایط و قواعد کار. کارکنآشنا ساختن  -2

 نیت. تحفظی عمومی و انفرادی برای مصوو تهیه وسایل -1

 ابالغ آغاز و انجام وقت کار به صورت شفاهی یا مندرج در قرارداد. -4

 تهیه وسایل و مواد مورد نیاز کار -3

 قرارداد.  دفتر معین یا مزد وی در و اندازه کارکنثبت مشخصات و حرفه  -5
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 . کارکن داشتن حسن نیت نسبت به  -6

 کارکن مکلفیت های 

 ماده ششم:

 . باشددارای مکلفیت های ذیل میکارکن 

 شود. انجام کار محوله، مطابق مشخصات معینه ایکه به وی سپرده می -2

 استفاده از وسایل تحفظی. -1

 .ارزش های حقوق بشری و رعایت اصول و کارقواعد ن، کمیسیورعایت اسناد تقنینی  -4

 حصول آگاهی از اوقات کار، اندازه مزد و نحوه پرداخت آن.  -3

 عدم تخطی از توافق حاصله. -5

 . کار داشتن حسن نیت و انجام صادقانه -6

 حفظ و نگهداری وسایل کمیسیون و استفاده معقول و بدون اسراف از آن.  -7

 اتخاذ تدابیر الزم جهت رعایت و نظافت کار و محیط کاری.  -8

 فصل سوم

 مزد

 تعیین مزد 

 هفتم: ماده 

و کمیسیون در مراکز تجمع کارگران در و تقاضای نیروی کار، توسط کارکن  به اساس عرضه کارکنمزد  -2

خویش پرداخت  انکمیسیون برای کارکنگردد، مشروط به اینکه از اندازه حد اقل مزد که بازار کار تعیین می

 نماید کمتر نباشد. می
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 اعم از زن و مرد در کار های مشابه جواز ندارد. کارکن تبعیض در پرداخت مزد  -1

 پرداخت مزد

 هشتم:  ماده

 شود.می پرداخت از جانب کمیسیون یا از طریق حساب بانکی حل کاردر مماده سوم  1بق فقره مطا کارکنمزد 

 تواند. شده می به اساس اجاره کار نیز پرداخت کارکندر صورت موافقه طرفین، مزد 

 وضع مالیه 

 نهم: ماده 

 .گردداید، مالیه وضع میدر یک ماه به اندازه برسد که قانونا ایجاب وضع مالیه را نمکارکن هرگاه مجموع مزد 

  حمل و نقل

 دهم: ماده 

 گیرد. ایه به اساس توافق طرفین صورت میکرو عدم پرداخت ویا پرداخت  کارکنحمل و نقل 

 ماکول

 ماده یازدهم: 

هرگاه دوام کار بیشتر از یک ماه باشد پرداخت یا عدم پرداخت ماکول به اساس  باشد.مستحق ماکول میکارکن، 

 گردد. توافق طرفین تنظیم می
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 مصارف تداوی

 ازدهم: دوماده 

از جانب گردد، که از اثر حادثه ناشی از اجرای کار، متضرر میکارکن مصارف تداوی و جبران خسارت 

شود، مشروط به اینکه از اندازه بیمه صحی که کمیسیون برای کارکنان خویش برای یک میپرداخت کمیسیون 

 نماید اضافه تر نباشدماه پرداخت می

 انفاذ

 :همدزماده سی

 گردد. نافذ میاین الیحه بعد از تاریخ امضای آن توسط رییس کمیسیون 

 


