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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول: 

افغانستان وضع گردیده مستقل حقوق بشر  کمیسیونی هاقانون تشکیل، وظایف و صالحیت 12مادۀ  43الیحه بر مبنی فقره این 

 است.

 اهداف

 وم: دماده 

 اهداف این الیحه عبارت اند از: 

 تثبیت، تحکیم و تنظیم مناسبات کار کارکنان؛ -2

 نظرداشت اهلیت، کفایت و حمایت از حقوق کارکنان؛درکار با تامین حق  -1

 ، بازدهی منطقی و متوقع ارتقای موثریت خدمات؛هابهبود و سازماندهی کار و دست آورد -4

 و تامینات اجتماعی جهت ارتقای سطح زندگی کارکنان؛معاش ی تشویق متناسب هاتامین شیوه -3

 در امر رهبری کار؛ نار آگاهانه و صادقانه و جلب توجه کارکناتحکیم انضباط کاری، پرورش روحیه ک -5

 در انجام کار و ارائه خدمات حقوق بشری؛ و امور ذاتی آنهای کارکنان هاتثبیت حقوق و مکلفیت -6

 ی داخلی کمیسیون؛های کارکنان، رعایت قوانین، لوایح و طرزالعملهاارتقای متداوم مهارت -7

 ی مساعد و مطمئن برای رشد ظرفیت کارکنان مستعد جهت تحکیم اصل شایسته ساالری؛اهفراهم نمودن زمینه -8

 در رسیدن به اهداف تعریف شدۀ آن؛ ی سازمانی کمیسیونهابهبود و تقویت توانایی -9

 ن کمیسیون؛م کارکنای مادی تماهاارایه پاسخ منطقی و واقع بینانه به نیازمندی -20

 کمیسیون.ی کمبود هال یافته و با تجربه در بستجذب افراد شایسته، تحصی -22
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 نام اختصاری

 :ومماده س

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

 اصطالحات  

  ماده چهارم:

استخدام و  مربوط (اداری و ی)برنامه اجرایوی جهت اجرای وظایفکارکن به شخصی گفته میشود که توسط کمیسیون  کارکن:

 امضاء نموده باشد. کاربا کمیسیون قرار داد 

در  به اساس کمیت و کیفیت کار با رعایت بست است که مندرج این الیحهمعین مالی و سایر تادیات عبارت از وجوه  :معاش

 شود.میمقابل انجام کار یا خدمت به کارکن پرداخته 

است که توسط کمیسیون غرض تامین معیشت کارکن در دوران کار حسب احوال  مالیمالی و غیر  وجوه تامینات اجتماعی:

 گردد. مساعدت می

، که در آن مناسبات کارکن و کمیسیون، مکلفیت های طرفین باشدمیکارکن و کمیسیون میان عبارت از توافق کتبی  قرارداد کار:

و معاش در مقابل و اسناد مربوط الیحه وظایف این الیحه، بق کن طرسد که به موجب آن کارمیبه شکل موافقت نامه به امضا 

  نماید.میسایر حقوق و امتیازات دوره کار، برای مدت معین انجام خدمت 

مکلف به  وقات معین کار تثبیت و شعبه منابع بشری/اداریکارکن را در ا سندی است که به اساس آن حضور دفتر حاضری:

 باشد. میتنظیم، ترتیب و نگهداشت آن 

 تصریح گردیده است. قرارداد کاردر که  دارای اعتبار بودهاست که بنابر موافقت کارکن و کمیسیون زمانی  قرار داد: میعاد

ایجابات سمت در آن مشخص ها و ف وظایف، مسوولیتاست که اهداو ضمیمه قرارداد کار سند رسمی کمیسیون  ف:الیحه وظای

 .باشدمین گردیده و کارکن مکلف به انجام آ

و کاری سناد مربوط به گذشته زمان استخدام ترتیب شده و شامل ا ازاست که  کارکن محفظه ای از اسناد ومدارک :سوانحدفتر 

 باشد. می کارکن فعلی

از جانب  ،برای وقایه و تداوی امراض منظور اطمینان از حفاظت کارکنان است که به )پول( مالی مقدار معین بیمه صحی:

 شود.مین پرداخت کمیسیو
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و حد اقل است که با درنظرداشت شرایط وخیم امنیتی کشور جهت تقویت انگیزه کاری  )پول( مالی مقدار معین بیمه تصادم:

از جانب کمیسیون پرداخت رعایت تدابیر ایمنی شخصی  یاوامنیتی، خسارات، صدمات جانی و مالی  و تهدیدات مقابله با خطرات

 شود.می

 یابد.میر ماه قوس سال بعدی دوام عبارت از مدتی است که از اول ماه جدی آغاز و الی اخیداری: سال مالی و ا

 دهد. میبخشی از تشکیل است که به اساس آن کارکن وظیفه محوله را انجام بست: 

 ممنوعیت کار اجباری

 ماده پنجم:

 .کار اجباری در کمیسیون ممنوع است -2

یا کاری که کارکن  و الیحه وظایف مکلف به اجرای آن گردد وایح کمیسیون، پالن عمل ساالنهکه به حکم ل کن به کاریکار -1

 شود. می، اجباری پنداشته نشخصا متعهد به انجام آن گردیده باشد

 استخدام اتباع خارجی

 :ماده ششم

 شرایط مندرج این الیحه و موارد زیر بهکمیسیون با توجه  خارجی داشته و دراحکام این الیحه به آنعده از کارکنانی که تابعیت 

 باشد:میگردند، قابل تطبیق استخدام می

های کمیسیون را رعایت قوانین نافذه، لوایح و طرزالعمل گردند مکلف اند که احکاممیاتباع خارجی که در کمیسیون استخدام  -2

 و به عقاید و عنعنات پسندیده مردم افغانستان احترام بگذارند. 

ه اقامت در افغانستان را کسب، جواز قانونی کار و تصدیق صحی کشور متبوع و مراجع مربوط صحت عامه افغانستان را اجاز -1

 دریافت نموده باشد. 

 مسوول تطبیق

 ماده هفتم: 

تر بوده و در دفا ، مالی وتدارکاتی )هرکدام به سهم خویش(منابع بشری هایتطبیق این الیحه در دفتر مرکزی به عهده شعبه

در دفتر مربوط به مسایل عمومی کارکنان باشند. امور مالی و اداری( میروسای دفاتر و کارکنان ساحوی و والیتی به عهده )

 گردد. مرکزی تنظیم می
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 تطبیق احکام این الیحه 

 :تمماده هش

نمایند، تابع مین ایفای وظیفه های داخلی و خارجی به نمایندگی از کمیسیوون که در سایر ادارات ویا سازمانکارکنان کمیسی

 باشند. میاحکام این الیحه 

 فصل دوم

 استخدام و قرارداد کار

 شرایط استخدام

 م: ماده نه

 تواند که واجد شرایط ذیل باشد:میشخصی به حیث کارکن در کمیسیون استخدام شده 

 ؛ر این الیحهمطابق شرایط مندرج د های خارجییا تابعیت کشور داشتن تابعیت افغانستان -2

 اکمال سن هجده سالگی؛ -1

 صحی از مراجع صحی وزارت صحت عامه؛ارایه سند  -4

 اغت تحصیل؛فرتایید شده ارایه سند  -3

 دن به امر حقوق بشر؛و متعهد بوهای مرتبط به وظیفه تن تحصیالت عالی در سایر رشتهداشتن تحصیالت عالی حقوقی ویا داش -5

 سی به اساس حکم محکمه با صالحیت؛ی و سیاعدم حرمان از حقوق مدن -6

 یم حقوق بشر دوستانه بین المللی؛متهم نبودن به جرایم نقض حقوق بشر یا جرا -7

 ی ناقض حقوق بشری؛هاگروه اسی وعدم عضویت به احزاب سی -8

  ربوط؛مطابق فورم میا اشخاص معتبر حقیقی یا حکمی ادارات تکمیل فورم ضمانت توسط یکی از کارکنان  -9

 دارند. ن که با امور مالی ارتباط تدارکاتی و کارکنا دی و جنسی، کارکنان شعبات مالی،ارایه تضمین مالی از جانب معتمدین نق -20

 (. background checkتکمیل و دریافت پاسخ قناعت بخش از بررسی سوابق ) -22
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 فورم درخواستی

 هم: دماده 

باشد، ترتیب و از طرف که ضمیمه این الیحه میکمیسیون  ن الیحه و سایر لوایحندرج ایفورم درخواستی با توجه به معیارات م

ارسال  کی تکمیل و به آدرس مندرج اعالن کاریابیدر کمیسیون به صورت انالین یا فزیکارکنان کمیسیون و متقاضیان کار 

 گردد. می

 استخدام طی مراحل

 دهم:یازماده 

 گیرد:میبعد از طی مراحل اجراآت ذیل صورت  یرقابت حانامت مراحل استخدام از طریق( 2)

 نامه کثیر االنتشار؛ویا روزابی ی کاریهاکاریابی در ویب سایت کمیسیون و در صورت امکان از طریق ویب سایت عالنا -2

 اجراییه؛ بع بشری و منظوری ریاستاعضای آن از سه نفر کمتر نبوده بنابه پیشنهاد شعبه مناتعیین کمیته ای که  -1

 ی مصاحبه حضوری؛های، عملی و شیوهامتحان به اشکال تحریر -4

نتایج بدست آمده قناعت بخش که امتحان تحریری را به خوبی سپری نموده و  گیردمیصورت مصاحبه حضوری  از شخصی -3

 باشد؛

 آمده سپری نموده و نتایج بدست مصاحبه حضوری را به خوبی که گیردمی؛ از شخصی ارزیابی نهایی صورت ارزیابی نهایی -5

 قناعت بخش باشد؛

که از طرف شعبه منابع بشری تکمیل و  و گزارش فورم گردد توسطمیتصمیم نهایی؛ در مورد شخص که جدیدا استخدام  -6

 گردد.می ابالغ شعبه منابع بشریاز طریق اجراییه را داشته باشد ذریعه نامه رسمی  رئیس کمیسیون یا رئیسمنظوری 

 گردد. کمیسیون استخدام نمیدفاتر مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( در )پدر،  دو عضو یک فامیل( 1)

 مصاحبه به شیوه استخدام

 زدهم: دواماده 

  تواند:می( کمیسیون در حاالت ذیل و استثنایی کارکنان خویش را به شیوه مندرج این ماده نیز استخدام نموده 2)

 گردد. که شرایط آن در الیحه مربوط تنظیم می نمایدمیه امنیت که استخدام کارکن را به صورت محرم ایجاب موضوعات مربوط ب -2
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 ی مربوط.های کمیسیون به نیروی کار متخصص و استخدام آنان در بستهاتامین نیاز مندی -1

 ی فنی و مسلکی.هااستفاده از نیروی کار )ذهنی و فزیکی( اشخاصی دارای مهارت -4

 موجودیت بودجه برای بخش مورد نظر. -3

 کمیسیون.یا عاجل ضرورت موجه  -5

 دارا بودن مهارت تحقیقی، علمی و فرهنگی. -6

مندرج این و تامینات اجتماعی متیازات ا از تمامی حقوق، ( کارکنان استخدام شده مندرج این ماده مانند سایر کارکنان کمیسیون1)

 ه در قرارداد کار طوری دیگری تذکر به عمل آمده باشد. گردیده مگر اینکالیحه مستفید 

 مقرری کارکنان

 زدهم: ماده سی

شخص واجد شرایط مندرج این الیحه به اساس شایستگی، تخصص، تعهد حقوق بشری و مهارت مسلکی )تحصیل، تجربه و سایر مواصفات 

 شوند.میایح کمیسیون تشخیص، انتخاب و مقرر ی مندرج این الیحه و سایر لوهاوظیفوی( از طریق رقابت یا سایر شیوه

 احراز بست باال

 دهم: چهارماده 

 تواند، طبق احکام این الیحه به اساس رقابت یا در موارد که کمیسیون الزم بداند بست باالتر را احراز نماید. میکارکن کمیسیون 

 نظارت

 دهم: ماده پانز

 و ریاست اجرائیه این الیحه از طرف رئیس کمیسیونمندرج احکام بست باال  و احرازتقرری نتخاب، نظارت از مراحل تشخیص، ا

 گیرد. میصورت 

 عدم تبعیض در استخدام 

 زدهم: انماده ش

هر نوع و اعمال و تامینات اجتماعی  تخاب شغل، مهارت و تخصص، آموزشو امتیازات، انمعاش در استخدام به کار، تادیه  -2

 باشد.میتبعیض ممنوع 
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جنس، مذهب، قوم و منطقه استوار باشد که تساوی حقوق را در زبان، نوع امتیاز ویا حرمان در شغل که بر پایه نژاد، هر -1

 باشد. میزند تبعیض بوده و مجاز نمیاستخدام و شغل برهم 

 گردد. مییکه بر تخصص الزم جهت احراز شغل و حرفه معین مبتنی باشد، تبعیض محسوب نتامتیازا -4

ازات معین دوران حاملگی و والدت و سایر مواردیکه در این الیحه و اسناد تقنینی مربوط برای زنان تثبیت فاده از امتیاست -3

 شود.میگردیده است، تبعیض پنداشته ن

 میعاد قرارداد

 دهم: ماده هف

ورد نظر قرارداد مجدد امضا نموده یا تواند در ختم قرارداد با کارکن ممیمیعاد قرارداد در کمیسیون الی یک سال بوده و کمیسیون 

 همان قرارداد قبلی را تمدید نماید. 

 ف موقت کارکنتوظی

 دهم:ماده هج

نظرداشت مواد مندرج قرارداد کار، کارکن را موقتا به کار دیگری در هر یک از دفاتر مربوط به دربدون تواند میکمیسیون 

 کمیسیون یا اداره دیگر توظیف نماید. 

 شیدوره آزمای

 دهم:نوزماده 

توانند در این دوره با ارایه اطالعیه کتبی )سه روز قبل( قرارداد کار میدوره آزمایشی کار الی مدت سه ماه بوده، طرفین قرارداد  -2

 را فسخ نمایند. 

سپری  را مجدداً ، یک دوره آزمایشینماید می حرازموقف جدیدی را در کمیسیون ا آزمایشیاگر کارکن درجریان دوره  -1

 نماید.می

برای  الیحه حقوق و امتیاز اضافی و تامینات اجتماعی مندرج فصل هفتم اینچ گونه هی در دوره آزمایشی جز معاش و کرایه از -4

 شود.میدر نظر گرفته ن کارکن

 تواند.میاستفاده کرده نرخصتی تفریحی  از در دوره آزمایشیکارکن  -3

 گردد.الی اتمام موفقانه دوره آزمایشی از حقوق و امتیازات بست قبلی مستفید می نمایداحراز میبست باال را  که کمیسیون کارکن -5
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 ارزیابی دوره آزمایشی

 :بیستم ماده

ر ارزیابی گردیده داز تاریخ استخدام توسط آمر یا رئیس مربوط کارکن جدید التقرر بعد از سپری نمودن مدت دوره آزمایشی  -2

 گردد. می، قرارداد وی فسخ بودن کارصورت عدم قناعت بخش 

 شود.ارزیابی شده پنداشته میکارکن تاخیر در میعاد ارزیابی بیشتر از یکماه بعد از ختم دوره آزمایشی جواز نداشته در غیر آن  -1

یط مندرج آن ادامه مطابق شراوی تجدید و قرارداد  دوره آزمایشی و ارزیابی موفقانه آن ادامه یافته وختم از بعد  کار کارکن -4

 یابد. می

 قرارداد کوتاه مدت

 :ماده بیست و یکم

د قرارداد انایی وظیفه محوله را داشته باشنو سایر اشخاصی که مهارت و تو د، در صورت نیاز مبرم با متخصصینتوانمیکمیسیون 

 عقد نماید.  احکام این الیحه کوتاه مدت را مطابق به

 فصل سوم

 وقت کار و اضافه کاری

 اوقات کار 

 :و دوم بیستماده 

اوقات کار بر اساس سیاست کاری کمیسیون تنظیم گردیده که با توجه به شرایط و فصول متفاوت و مناطق مختلف تغییر  -2

 تواند.مینموده 

ارک ماه مب ی وظیفوی غیر از ساعات عادی رسمی تغییر نموده و ساعات کار درهاو نیازمندی کار توسط کمیسیون اوقات -1

 یابد. رمضان کاهش می
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 اضافه کاری

 وم:ماده بیست و س

دهد میکاری که کارکن کمیسیون خارج از وقت عادی کار بنابر ضرورت، موافقه طرفین و تجویز ریاست اجراییه کمیسیون انجام 

اس احکام این الیحه اضافه کاری کارکن به اساس معاش ماهوار وی محاسبه گردیده و به اس اضافه کاری محسوب شده میزان

 گردد. تنظیم می

 ی عمومی هاکار در رخصتی

  :مماده بیست و چهار

ی رخصتی عمومی )نظارت از پروسه انتخابات و سایر کارهای مورد نیاز مبرم کمیسیون به تشخیص مسوول هااجرای کار در روز

ی رسمی هاآن معادل معاشی است که در روزمربوط( جواز دارد. در این صورت کارکن مستحق اضافه کاری بوده که میزان 

 شوند.  میمستفید 

 اضافه کاریمیزان 

 م:بیست و پنجماده 

 تواند. میاضافه کاری ماهوار کارکن از اندازه معاش اصلی ماهوار کارکن بیشتر بوده ن مبلغ

 اضافه کاریپرداخت 

 م:بیست و ششماده 

اجرا و  ،تایید ریاست اجراییه ی بعد ازم شده یا تکمیل فورم اضافه کاراضافه کاری بعد از ترتیب گزارش چگونگی کار انجا

 شود. میپرداخته 

 حاالت قطع اضافه کاری

 م: بیست و هفتماده 

هرگاه در جریان اضافه کاری، کار کارکن موثر ارزیابی نگردد ویا کارکن در اجرای امور غفلت و سهل انگاری نماید، اضافه کاری 

 گردد. میقطع دم موثریت کار بعد از تشخیص عوی 
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 مکلفیت آمر مستقیم

 تم:ماده بیست و هش

آمر مربوط مکلف است، از جریان اضافه کاری نظارت به عمل آورده و حاضر بودن کارکنان شامل اضافه کاری را در ساعات 

 اضافه کاری مراقبت نماید. 

 محاسبه اضافه کاری

 م: بیست و نهماده 

فیصد، مساوی به  ماه ضرب بیست و پنجدر یم تعداد وسطی ساعات کار ی، معاش ماهوار کارکن، تقساضافه کار هنگام محاسبه

 معاش فی ساعت اضافه کاری. 

 ساعات اضافه کاری

 :سی امماده 

 تواند. میاضافه کاری در کمیسیون از سه ساعت در روز بیشتر بوده ن

 فصل چهارم

 رخصتی

 ی عمومیهارخصتی

 م: ماده سی و یک

برای کارکنان  عمومیی هاگردیده، به عنوان رخصتی معینمقامات ملی یا توسط قانون و میزان آنی رخصتی عمومی و هاوزر -2

 .شودپنداشته میکمیسیون 

 گردد. مستفید میدر سال یک مراتبه با توجه به میعاد آن این الیحه  30و 48، 47، 46، 41کارکن از رخصتی های مندرج ماده های  -1

 تفریحی  رخصتی

 م:ماده سی و دو

 د. باشمیمعاش با رخصتی تفریحی بیست روز کاری مستحق  ، ساالنهنکارک
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 نحوه استفاده از رخصتی تفریحی

 وم: سی و سماده 

در شروع سال مالی زمان استفاده از آن تنظیم و که از طرف شعبه اداری استفاده از رخصتی تفریحی به اساس جدول نوبتی  -2

 گردد. میبرنامه ریزی ن انتوسط کارک

استفاده از رخصتی تفریحی بعد از منظوری رئیس اجراییه یا روسای دفاتر به طور مسلسل یا در صورت ضرورت مبرم  -1

 باشد. میروز کاری قابل اجرا  ، در خالل هر شش ماه برای مدت دهیونکمیس

ماه در کمیسیون کار نموده  یازدهتواند که مدت میوده کارکن در نخستین سال کاری زمانی از رخصتی تفریحی استفاده نم -4

 باشد. 

این ماده توسط رئیس اجرائیه صورت  2منظوری استفاده از رخصتی تفریحی خارج از برنامه تعیین شده قبلی مندرج فقره  -3

   گیرد. می

 انتقال رخصتی تفریحی

 م: سی و چهارماده 

استفاده نماید در  خویش در جریان سال ی وظیفوی اش نتواند از رخصتی تفریحیهاهرگاه کارکن بنابر خصلت یا ازدیاد فعالیت

 گردد.میانتقال  یبعدمالی سال  حوتماه  بیست و نهمرئیس اجرائیه الی و تایید آمر مافوق  صورت درخواست کتبی و بررسی

 بدیل رخصتی تفریحی

 م: سی و پنجماده 

ایام معاش موافقه ننماید، در این صورت  ابر خصلت یا ازدیاد در حجم اجراآتارکن بنهرگاه کمیسیون به رخصتی ساالنه ک

 شود. به کارکن پرداخته می بعد از ختم سال اصلیمعاش رخصتی تفریحی عالوه بر 

 رخصتی مریضی

 م: سی و ششماده 

 باشد. می با معاشرخصتی مریضی  روز بیستمستحق ساالنه کارکن کمیسیون  -2

 باشد. میلی مدت پنج روز به اساس اطالعیه کتبی قابل اجراء ا یرخصتی مریض -1
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و تایید شفاخانه مربوطه  یاتصدیق طبی داکتر موظف ه رویت بهرگاه مریضی کارکن بیشتر از مدت پنج روز متوالی ادامه یابد،  -4

 .تیا تصدیق شفاخانه والیت مربوط مدار اعتبار اس ریاست قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه

به عوض سایر  این ماده 4مه یابد، به رویت تصدیق مراجع مندرج فقره ادا این ماده 2فقره هرگاه مریضی کارکن بیشتر از مدت  -3

 باشد. میی قانونی وی قابل محاسبه هارخصتی

 حوادث رخصتی

 م: سی و هفتماده 

برای الی مدت سه ماه  مصدوم گردیده و نتواند نفجاریاترافیکی حین اجرای وظیفه ویا حادثه در صورتیکه کارکن از اثر یک  (2)

 گردد:میقرار ذیل محاسبه معاش وی اجرای وظایفش حاضر گردد، 

 گردد.تادیه می بصورت مکمل ماه اول معاش ماهوار کارکندر  -2

 گردد. ماهوار تادیه می معاش فیصد پنجاه دوم و سوم یهاماه -1

که این  گیردقرار میکارکن به شکل رخصت بدون معاش  موقف معاش پرداخته نشده و ماه چهارم غیابت برای کارکن در -4

 مدار اعتبار است. قرارداد کار  میعاد ختم رخصتی الی

 گردد. میاین الیحه تطبیق  46ماده  4فقره احکام تجاوز نماید روز  پنج زکه ا حوادثگونه غیابت از وظیفه به علت برای هر( 1)

را از دست داده و عمل  و سایر امتیازات این الیحهمعاش ماهوار تصدیق نامه صحی مدار اعتبار ارایه کرده نتواند  هرگاه کارکن( 4)

 گردد.میتلقی  یابت غیر قانوی از وظیفهمذکور غ

 رخصتی ضروری

 سی و هشتم:ماده 

 باشد. می معاشکارکن در هر سال مستحق ده روز رخصتی ضروری با  -2

روز قابل اجرا بوده و بیشتر از آن به اساس درخواست کارکن و موافقه  سها ارسال اطالعیه برای مدت رخصتی ضروری ب -1

 باشد. میکمیسیون، قابل اجرا 

اقارب )مادر، پدر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، خشو، خسر، خاله، عمه، کاکا یا مبتال شدن به مریضی شدید در صورت فوت  -4

 تواند. میروز به اساس اطالعیه، اجرا شده  دهای مدت و ماما( رخصتی ضروری بر
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 جرخصتی ازدوا

 سی و نهم:ماده 

 باشد.میروز رخصتی با معاش  دهتحق کارکن برای ازدواج در تمام دوره حیات مس

 رخصتی والدی

 ماده چهلم: 

بل از والدت یا تمام این مدت را بعد ق هفته چهار تواندمیباشد که میمعاش رخصتی والدی با  هفته دوازدهستحق کارکن زن م -2

  از والدت استفاده نماید. 

باشد در جریان مدت فوق خاتمه یافته و شخص دیگر بنابه ضرورت استخدام گردیده قرارداد استخدام  در صورت که میعاد -1

قرارداد خاتمه یافته پنداشته ، مایدکمیسیون نتواند تمدید قرارداد ن میعاد قرارداد خاتمه یافته و مدت زمان فوقسپری شدن با ویا 

 هرگونه تالش بخاطر ایجاد یک پست مناسب جای گزین برای کارکن مذکور صورت خواهد گرفت.شده و 

ریاست قوانین صحی و بررسی وزارت و تایید شفاخانه مربوطه  یاتصدیق طبی داکتر موظف ه رویت ب مندرج این مادهمعاش  -4

 .الیت مربوط مدار اعتبار استیا تصدیق شفاخانه و صحت عامه

روز به وظیفه مراجعه ننماید، تارک وظیفه شناخته شده، از  پنجاختتام رخصتی مندرج این ماده در خالل  با هرگاه کارکن زن -3

اطالع  مگر اینکه مدت اضافه غیابت خویش را با ارایه دالیل مقنع رسما به کمیسیونتواند. میامتیاز مندرج این ماده مستفید شده ن

 داده باشد. 

 شود. میش شناخته بخاطر والدت همسر معاشرخصتی با روز کارکن مرد مستحق سه  -5

 رخصتی فریضه حج

 چهل و یکم: ماده 

روز رخصتی با  چهل و پنجکارکن برای ادای فریضه حج یا زیارت اماکن متبرکه در تمام دوره کاری صرف یک بار، مستحق  -2

  باشد.میمعاش 

 تواند. میاین ماده به رخصتی تفریحی یا ضروری کارکن محاسبه شده  2مندرج فقره  مدت اضافه از ایام -1

در اجرای حقوق یا تصدیق شرکت زیارتی راجستر شده که به تایید اداره حج و اوقاف رسیده باشد تصدیق اداره حج و اوقاف  -4

 ایام مندرج این ماده حتمی است. 
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آن به وظیفه مراجعه ننماید، تارک وظیفه شناخته شده، از  1رخصتی مندرج این ماده با توجه به فقره  هرگاه کارکن با اختتام -3

 تواند.امتیاز مندرج این ماده مستفید شده نمی

 رخصتی بدون معاش

 چهل و دوم: ماده 

که مدت آن از یک معاش دون رخصتی باز تواند یی کارکن میدر حاالت استثنا وکاری و وظیفوی  یهانیازمندیدر صورت اجازه 

 مستفید گردد.  منظوری ریاست اجراییه ماه بیشتر نبوده بعد از

 مفصل پنج

 معاش

 تنظیم معاشات

 چهل و سوم:  ماده

ساالنه با  کنان را مطابق جدول معاشات کهمندرج در این الیحه، میزان معاشات کار موادبا درنظرداشت اهداف و کمیسیون  -2

این جدول منحیث سند رسمی و منظور شده، ضم این نماید. میگردد، تعیین میترتیب شکیل منظور شده و تبودجه توجه به 

 الیحه قابل تطبیق است.

به منظور ارتقای سطح زندگی و ، رشد اقتصادی و توان مالی با در نظرداشت تعیین اندازه و افزودی معاشدر تواند میکمیسیون -1

 نماید. عندالموقع تجدید نظر تامین معیشت کارکنان 

و مدت خدمت کارکن سنجش  مندرج در تشکیل، مطابق نتیجه ارزیابیمیزان حد اقل و حد اکثر معاش با توجه به بست  -4

 گردد. می

 معاش میزان

 چهل و چهارم: ماده 

الیه به حساب بانکی کارکن گزارش حاضری بعد از وضع م به رویتقرارداد  بر اساس میزان مندرج درمعاش ماهوار کارکن  -2

 .گرددمیانتقال 

 گردد.میانتقال ( TIN Numberگردد به حساب مربوط کارکن )میهرنوع مالیه که از عواید کارکن وضع  -1

 به اسرع وقت گزارش ارایه نماید. را تواند هر نوع تفاوتی در خصوص میزان معاش دریافتیمیکارکن  -4
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 زمان پرداخت معاش

 پنجم: چهل و ماده 

بیستم هرماه ترتیب  روز ازگزارش حاضری کارکنان پنجم الی سی ام ماه شمسی بوده و زمان پرداخت معاش کارکن، روز بیست و 

 گردد. میو ارایه 

 پیش پرداخت 

 چهل و ششم: ماده 

تواند بیشتر بوده نمی ماه معاش سهکه میزان آن از را  تحت شرایط خاص و حاالت استثنایی معاش اشد توانمیکمیسیون  کارکن

 . باشدقابل پرداخت میریاست اجراییه  بعد از منظوری ه صورت پیش پرداخت مطالبه نموده کهب

 کمبود بودجه

 چهل و هفتم: ماده 

ان را نظر به وجوه مالی کارکن تواند میزان معاشکمیسیون میبا کمبود بودجه در جریان یا ختم سال مالی،  در صورت مواجه

 اهش دهد. موجود، ک

 بازنگری تشکیل و میزان معاش

 چهل و هشتم:  ماده

و میزان معاشات را مورد در ختم سال بطور عام، تشکیل را تغییر داده  یاشرایط خاص وتواند در جریان سال تحت میکمیسیون 

 بازنگری، افزایش یا کاهش و یا تعدیل نماید.

 امتیاز سند تحصیلی

 ماده چهل و نهم: 

  گردد.سند تحصیلی کارکن جز معاش کارکن بوده که اندازه و نحوه پرداخت آن مطابق سند تقنینی مربوط تنظیم میامتیاز مادی 
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 فصل ششم

 انضباط کار

 ی تطبیق انضباط کارهاشیوه

 : پنجاهمماده 

 گردد: مین باشند. انضباط کار در کمیسیون از طریق آتی تامیمیکارکنان مکلف به رعایت انضباط کار در کمیسیون 

 ایجاد روابط و برخورد آگاهانه کارکنان نسبت به کار. -2

 ی تفهیم و اقناع.هارعایت و تعمیم روش -1

 تشویق کارکنان در برابر اجرای کار صادقانه. -4

 تطبیق مویدات تادیبی در صورت تخلف. -3

 مکلفیت کمیسیون

 : پنجاه و یکمماده 

 باشد:میی ذیل هادر عرصهکمیسیون مکلف به سازماندهی سالم کار 

 ایجاد شرایط مساعد جهت ارتقای سطح بازدهی کار و معیشت کارکنان. -2

 انضباط کاری. ایجاد -1

 رعایت قواعد حفاظت و امنیت کاری.  -4

 و ضروریات کارکنان. هابرخورد مسووالنه به خواست -3

 رعایت احکام لوایح مرتبط به کار در کمیسیون. -5

 وق کمیسیونمحفوظ بودن حق

 م: ماده پنجاه و دو

 آن برای کمیسیون محفوظ است:و تعلق حقوق د، نمایخلق میبه اساس برنامه کاری و به مصرف کمیسیون  آثار ذیل را که کارکن
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 و همچنین نمایش نامه، شعر، اثر موسیقی )پیش از اجرا و بر روی صفحه کاغذ( ، گزارش،کتاب، رساله، جزوه شامل آثار نوشته -2

 ؛ترجمه، اقتباس و تلخیص

 آثار سمعی و بصری؛ -1

 شد(؛باقبلی نیز می فقرهیونی )به طور اخص، گرچه مشمول آثار رادیویی و تلویز -4

 اثر سینمایی؛ -3

 اثر موسیقی و صوتی؛ -5

 اثر تجسمی مثل مجسمه سازی، سفالگری، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، معماری و صنایع دستی؛ -6

 ؛کمپیوترینرم افزارهای  ماننده ابداع و ابتکار داشته باشد. جنب اثر فنی که -7

 سایر آثار مرتبط به وظیفه.  -8

 کنکارایجابی مکلفیت 

 وم: پنجاه و سماده 

 باشد:میکارکن مکلف به رعایت امور ذیل 

 و اصول اداری. اههای کمیسیون، قوانین نافذه، لوایح، طرزالعملرعایت احکام قانون تشکیل، وظایف و صالحیت -2

 الیحه وظایف.  انجام وظیفه به حسن صورت و صرف مساعی الزم طبق -1

 انضباط کار و انجام وظیفه صادقانه و موثر. رعایت  -4

 در تمام امور اداری و اجراآت کاری.و رعایت سلسله مراتب اداری  موقع اوامر و هدایت آمرین مافوق تعمیل به -3

  ارتقای سطح بازدهی کار. ی ودانش مسلکمهارت،  سعی در جهت ارتقای سطح -5

 استفاده معقول و اقتصادی از آن.  با رعایت صرفه جویی،کمیسیون  استفاده از دارایی و امکانات -6

 وظیفه و بعد از فسخ قرارداد.  اجرای کمیسیون در زمان ویحفظ اسرار وظیف -7

 و مرکزی.  والیتی، ساحویمربوط در دفاتر ی به مراجع اجراآت وظیفواز به موقع ارایه گزارش  -8

 حوله.و اجراآت به موقع امور م حضور به محل وظیفه در ساعت معینهپابندی به ضوابط اداری،  -9

 .و تدارکاتیتضاد منافع در امور مالی  از جلوگیری رعایترعایت شفافیت، پاسخگویی به ویژه  -20
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 و سایر پالیسی های کمیسیون. ، حقوق طفلالیسی جندر، محیط زیستپ رعایت -22

مکلف به تطبیق و اجرای آن  ی که کارکنهابه موجب قوانین نافذۀ کشور، لوایح و طرزالعمل هارعایت سایر مکلفیت -21

 د.باشمی

 مکلفیت سلبی کارکن

 م: پنجاه و چهارماده 

 از انجام امور ذیل امتناع نماید:کارکن مکلف است 

 تسهیالت کمیسیون به مقاصد شخصی.عدم استفاده از وسایل و  -2

 اجتناب از اعمالی که موجب اخالل وظیفه، مزاحمت به سایرین، ضیاع وقت و دارایی کمیسیون گردد.  -1

 امتناع از اظهار نظر به منظور تفرقه افگنی که در مخالفت یا حمایت از یک گروه خاص جامعه پنداشته شود.  -4

باعث گردد زمان و انرژی که در ارایه خدمات کمیسیون صرف گردد به امورات دیگر ضایع  امتناع از اشتغال به امورات که -3

 گردد. 

از موقف و صالحیت  و سوء استفاده نمودن عدم استفاده از معلومات بدست آمده وظیفوی به نفع خویش، اقارب و دوستان -5

 وظیفوی. 

 مکلفیت کارکن در قبال مراجعین

 م: پنجاه و پنجماده 

 ی اطفال، زنان، افراد دارای معلولیت و کهن ساالن. هاوجه خاص به رفع نیازمندیت -2

 ارایه معلومات الزم از اجراآت مربوط به مراجعین جهت دسترسی سهل آنان به خدمات حقوق بشری.  -1

 اتخاذ تدابیر الزم جهت رسیدگی به موقع امور مراجعین.  -4

 یا معنوی در ارتباط به وظیفه. یا هرنوع منفعت مادی عدم قبول تحفه -3

و سایر کارکنان کمیسیون ، عموم مردم با مراجعینحقوق بشری ی هاو رعایت اصول و ارزشحسن سلوک  ،برخورد شایسته -5

 ومی، نژادی، جنسی، زبانی و سمتی در تمامی حاالت و شرایط. بدون تبعیض ق
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 مسوولیت کارکن در ارتباط خسارت مالی

 م: پنجاه و ششماده 

شود، مسوول است مشروط بر اینکه خساره وارده ناشی از تقصیر میکارکن از خساره ایکه حین اجرای وظیفه به کمیسیون وارد 

 وی باشد. 

 شود. میکارکن از خساره احتمالی ناشی از جریان عادی کار مسوول شمرده ن

 جبران خسارت مالی

 م: پنجاه و هفتماده 

ون، ناشی از تقصیر چند نفر کارکن باشد، اندازه جبران آن برای هریک طور جداگانه و متناسب به هرگاه خسارت وارده به کمیسی

 گردد. مینوع و حدود مسوولیت آنها تعیین 

 جلوگیری از خسارت مالی

 تم: پنجاه و هشماده 

اره، منتهای احتیاط را رعایت کارکن مکلف است، در برابر دارایی کمیسیون مسووالنه برخورد نموده و به منظور جلوگیری از خس

 نماید. 

 دهی کارکنان مربوط را تامین نماید.ت کامل دارایی تحت استفاده و جمعشعبه تدارکات مکلف است، شرایط مصوون کار و محافظ

 کارکن و تامینات اجتماعی امتیازات  حقوق،

 م: پنجاه و نهماده 

 باشد:میذیل  اعی، امتیازات و تامینات اجتمکارکن کمیسیون دارای حقوق

 عقد قرارداد مطابق احکام این الیحه و سایر لوایح کمیسیون. -2

 دریافت الیحه وظایف مربوط. -1

 مطابق قرارداد. دریافت معاش  -4

 احراز بست و سایر موارد مربوط به بست. -3
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 رخصتی مندرج این الیحه. استحقاق استفاده از  -5

 شکایت از اجراآت اداری.ارائه  -6

 استعفا مطابق به شرایط مندرج در این الیحه.  -7

 تامین شرایط صحی و محیط کار مصوون.برخورداری از  -8

 فراگیری آموزش رایگان در صورت ممکن. -9

 ارتقا به مدارج بلند در کمیسیون به اساس کفایت و مهارت کاری.   -20

 استفاده از تامینات اجتماعی مطابق احکام این الیحه. -22

 کارکن تشویق

 م: شصتماده 

وجه احسن، ارتقای سطح بازدهی کار، ابتکار و نوآوری در امور مربوط، رعایت نظم و انضباط ه کارکن در برابر اجرای کار ب( 2)

ی مندرج الیحه وظایف و پالن کار مربوط اجرا نماید حسب احوال قرار ذیل تشویق هاکار ویا وظیفه محوله را باالتر از معیار

 گردد:می

 اعطای مکافات نقدی یا جنسی. -2

 اعطای تحسین نامه. -1

 اعطای تقدیر نامه. -4

 معاش تشویقی. -3

 ،در صورت که بودجه مالی کمیسیون اجازه دهد ( کارکن که به دلیل اجرای شایستۀ وظایف محوله، تقدیر نامه دریافت نماید،1)

 باشد. پانزده روز معاش میمعادل ، مستحق معاش و اگر تحسین نامه دریافت نماید هیک ماهمعادل مستحق 
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 تادیب کارکنان

 : شصت و یکمماده 

خفت تخلف حسب  کارکنان در برابر تخلفات از انضباط کار، احکام این الیحه و سایر لوایح کمیسیون با توجه به شدت و( 2)

 گردد:مییدات ذیل تادیب احوال به یکی از مؤ

 توصیه. -2

 اخطاریه. -1

 ی.تبدیل -4

 فسخ قرارداد. -3

یده طور کتبی صادر و گردد. این مؤمیتطبیق از طرف رئیس اجرائیه یدات تادیبی علیه کارکن بعد از توضیح تخلف وی مؤ( 1)

  شود. میرسانیده  به اطالع متخلف از طریق بخش منابع بشریبعد از ثبت، رسما 

 درج تشویق وتادیب کارکن در دفتر سوانح

 م: شصت و دوماده 

 شود. میتشویق و تادیب کتبی به استثنای توصیه به دفتر سوانح کارکن، درج 

 حاالت فسخ قرارداد

 وم: ت و سماده شص

 گردد:میقرارداد کار در حاالت ذیل فسخ 

 به توافق طرفین. -2

 ختم قرارداد. )بسر رسیدن موعد قرارداد( -1

 شود.  مریضی صعب العالج یا معلولیتی که مانع انجام وظیفه -4

 ماه. توقف کار بیشتر از سه -3

 کمبود بودجه یا تنقیص تشکیالتی. -5
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 محکومیت نهایی به جزایی که مانع دوام کار شود.  -6

 در صورت ارتکاب جرایم فساد اداری، سرقت، فریبکاری، جعل و تزویر. -7

 تخطی مکرر بعد از تطبیق مویدات تادیبی. -8

ت کمیسیون لطمه وارد نموده و شده بدون عذر موجه یا افشای اسرار وظیفوی که به حیثی خود داری از انجام وظیفه سپرده -9

 ر به بروز مشکالت گردد. منج

 عدم قناعت بخش بودن دوره آزمایشی. -20

 عدم اطاعت از دستورات قانونی آمر مافوق.  -22

 روز غیر حاضری نماید.  بیستطالع قبلی برای مدت بیشتر از در صورت که کارکن طور دوامدار و بدون ا -21

 در صورت خالف کاری صریح و بد رفتاری مندرج این الیحه. -24

 تکمیل سن شصت و پنج سالگی.  -23

 خالف کاری

 م: شصت و چهارماده 

 د:شومیی کارکن شمرده هاحاالت ذیل از جمله خالف کاری

 ی امنیتی کمیسیون.هاو رهنمود هاعدم رعایت لوایح، طرزالعمل -2

در صورتیکه بنابه دالیل موجه صداقت و راستی وی مورد سوال و تردید واقع شود. مانند سرقت، خالف کاری نسبت به  -1

 پولی یا اشیای دارای ارزش مادی. ی امنیتی،هامسوولیت

 ی جنایت کارانه.هادر صورت انجام اعمال غیر قانونی و فعالیت -4

 ویا افراد دیگر.  در صورت انجام خشونت نسبت به همکاران -3

 ی امنیتی.هااسلحه یا سایر ابزار جنگی بدون در نظر داشت لوایح و رهنمود غیر قانونی در صورت حمل یا نگهداری -5

 اصول رفتاری یا اصول اداری کمیسیون. در صورت نقض آشکار  -6
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 بد رفتاری

 م: شصت و پنجماده 

 د:گردمیحاالت ذیل از جمله بد رفتاری کارکن محسوب 

 در صورت که از وسایط و سایر اموال و دارایی کمیسیون سوء استفاده نماید.  -2

 در صورت که در جریان یا خارج از وظیفه رفتار نامناسب و خالف اخالق از خویش نشان دهد.  -1

 نماید.  یترامدر صورت که به آزار و اذیت اخالقی، جنسی، یا نژادی دست بزند یا به فرهنگ و عنعنات دیگران بی اح -4

 اطالع فسخ قرارداد

 م: ماده شصت و شش

روز  بیستت ، کمیسیون متعهد است در خالل مداین الیحه 64ماده  5فقره یل مندرج صورت فسخ قرارداد کار به اساس دلدر 

 اطالع دهد.کارکن  موضوع را به

 تعلیق قرارداد کار

 م: ماده شصت و هفت

و یا بعضی از آنان گردد قرارداد به صورت تعلیق بدون معاش ه کارکنان ادامه فعالیت هم در صورت حادثات و وقایعی که مانع -2

 شود.قرار گرفته و اگر زمینه ادامه فعالیت فراهم نگردد قرار داد فسخ شده پنداشته می

 تکمیل فورم عدم مسوولیت

 تم: شصت و هشماده 

معاش قبل از دریافت آخرین یابد، مییسیون قرارداد کاری وی خاتمه بنابه دالیل مندرج این الیحه و سایر لوایح کمکارکنی که 

 در غیر آن برای نماید اش را تکمیل فورم عدم مسوولیترد( را به مسوول بخش تحویل داده و ها تمام اسناد و مدارک )سافت و

 همان سال وی پرداخت نخواهد شد. و معاش سیزدهمکارکن تصدیق کاری، آخرین معاش 
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 تمفصل هف

 تامینات اجتماعی

 هابیمه

 م: شصت و نهماده 

مبلغ آن در جدول معاشات تنظیم  و بودهبرخوردار بیمه صحی و بیمه تصادم  ی اقتصادی و اجتماعی ازهاکارکنان در عرصه

 شود.بطور یکسان پرداخته می ندر ختم هر ماه به تمام کارکناکه گردیده 

 (تقاعد )معاش سیزدهم

 ماده هفتادم: 

 در کمیسیون خدمت نموده کهی هاماه بر اساس میزانهر سال  در اخیر تقاعد تحت عنوان معاش سیزدهم از کن کمیسیونکار

 گردد.میمستفید ، ستا

 .نماید پرداختبه کارکن  یا به صورت جداگانه مالیهمراه با آخرین معاش سال یا  داد کاردر ختم قراررا تقاعد  تواندمیکمیسیون 

 

 

 

 سبهمعیار محا

 هفتاد و یکم: ماده 

و کارکنی که بست  گرددمیمحاسبه  به عنوان معیار برخورداری از معاش ماه سیزدهمآخرین معاش ماه سال مالی  برای محاسبه،

 گیرد. نماید محاسبه به رویت میعاد ایفای وظیفه بست )قبلی و فعلی( صورت میباال را احراز می

 به گونه دیگرطرز پرداخت 

 اد و دوم: هفتماده 

در حساب معین و جداگانه بانکی که از طرف کمیسیون را  آنان معاش سیزدهمدر صورت درخواست کارکنان تواند میکمیسیون 

 گردد. گردد ذخیره نموده که چگونگی پرداخت و طرز استفاده از آن به اساس طرزالعمل جداگانه تنظیم میایجاد می
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 عدم وضع مالیه

 م: هفتاد و سوماده 

 گردد. میمالیه وضع ن مندرج این الیحه تقاعدمبلغ  از

 کرایه 

 م: هفتاد و چهارماده 

رچه ی ایمنی و حفاظت ههاعکس جهت رعایت نورمت وآمد کارکنان به کمیسیون و برمبلغ معین است برای رف کرایه ترانسپورت

 شود. گردد از جانب کمیسیون پرداخته میمیروز تعیین  که مبلغ آن با توجه به نرخماه جدا از معاشبهتر جانی کارکنان در ختم هر

 بخششی 

 : هفتاد و پنجم ماده

، موظفین امنیتی، خدماتی تواند در طول سال مالی بنابر شرایط و امکانات مالی بودجوی به تمام یا تعدادی از کارکنانمیکمیسیون 

زمستان، افطاریه، عیدی،  )مبلغ خاص( را تحت عنوان مصارفامتیازات فوق العاده را قایل شده و مقدار معین  وسایر عناوین

 غیره را تادیه نماید.بخششی و

 فراهم نمودن تسهیالت 

 م: هفتاد و شش ماده

 تسهیالت ذیل را فراهم نماید: ی غیر مترقبههاکمسییون مکلف است، در صورت حوادث ناگوار و مریضی

 ی اولیه.هاتامین شرایط و کمک -2

 تداوی آن. غرض شفاخانه  کن مریض به مراکز صحی یال کارانتقا -1

 انتقال به محل اقامت در صورت بهبود وضع صحی کارکن. -4

 . صورت امکاندرر نگردد یسکه تداوی آن در داخل کشور میکنبرای کارپاسپورت و ویزا  تسهیل الزم برای تسریع مراحل اخذ -3

 مالیمساعدت 

 م: هفتاد و هفتماده 

برای  وماهه معاش ششکمیسیون معادل  دهدمیاز دست  بنابر موضوع وظیفه حین انجام وظیفه رسمی حیات خویش را کارکن که -2

 نماید. میتادیه خانواده وی به به اساس آخرین معاش ماهوار وی به حیث اکرامیه معادل دو ماهه معاش  موضوع فوقمجروحین 
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کمیسیون نماید، می فوت)در اوقات رسمی و غیر رسمی( مرگ طبیعی ه بدهد یا حیات خویش را از دست می کارکن که -1

 نماید. میخانواده وی تادیه به معادل سه ماهه معاش به اساس آخرین معاش ماهوار وی به حیث اکرامیه 

 فصل هشتم

 امور ذاتی

 حاضری 

 : هفتاد و هشتمماده 

در آغاز و ختم وقت رسمی کاری حاضری الکترونیکی  در کتاب حاضری یاحاضری یومیه ( کارکنان مکلف به امضای 2)

 باشند. می

 گردند: میحاضری تادیب کتاب ( کارکنان در حاالت ذیل طبق این الیحه در خصوص 1)

 قید شده.حاضری ستون  در صورت امضای - 2

 ی آینده. هاستون حاضری روز در صورت امضای - 1

 .عوض حاضری کارکن دیگر در صورت امضا -4

 ستون حاضری به قلم سرخ یا پنسل.در صورت امضای  -3

 که موجب بروز اشتباه در ستون حاضری گردد. در صورت امضا  -5

 یا جریان ساعات رسمی.در صورت امضای ستون ختم رسمیات در آغاز  -6

 د.ی نمایدر صورت غیابت کارکن از وظیفه، آمر مستقیم وی یا شخص مسوول مکلف است، علت غیابت را درج حاضر (4)

 احراز موقف

 : هفتاد و نهمماده 

 تواند:میی ذیل قرار گرفته هاکمیسیون در دوره خدمت به یکی از موقف کارکن

 .موقف اصلی -2

 موقف خدمتی. -1
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 موقف آموزشی. -4

 موقف اصلی

 م: هشتادماده 

 نماید. میموقف اصلی حالتی است که کارکن در سمت معین که مقرر گردیده، باالفعل ایفای وظیفه 

 موقف خدمتی

 م: هشتاد و یکماده 

موقف خدمتی حالتی است که کارکن به تجویز کمیسیون جهت انجام خدمت رسمی بر عالوه وظیفه رسمی یا غیر از آن در ( 2)

 گردد:میموارد ذیل توظیف 

 .متصدی سمت باالتر )سرپرستی(یا کمبود حین غیابت  -2

 عادل دارای الیحه وظایف مشابه یا متفاوت. متصدی سمت م یا کمبود حین غیابت -1

 حین افزایش حجم کار. -4

 سایر موارد ضروری به تشخیص کمیسیون.  -3

 تواند. بوده نمیبیشتر از شش ماه کارکن مدت خدمتی ( 1)

 موقف آموزش

 م: هشتاد و دوماده 

 ور مصروف آموزش باشد. موقف آموزشی حالتی است که کارکن به موافقه کمیسیون در داخل یا خارج از کش

 گردد. میتنظیم  مربوطمحاسبه مدت آن بر اساس الیحه 

 تبدیلی 

 م: هشتاد و سوماده 

 تواند:میکمیسیون در یکی از حاالت ذیل تبدیل شده  کارکن
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 صص و مهارت رشتوی کار که منتج به بهبود امور گردد. تخ -2

 دارای الیحه وظایف مشابه و موافقه کمیسیون.درخواست دو کارکن مبنی بر تبدیلی در بست معادل  -1

 درخواست کارکن در بست معادل کمبود دارای الیحه وظایف مشابه و موافقه کمیسیون. -4

 ی مندرج تشکیل کمیسیون. هابه منظور تادیب در یکی از بست -3

 استعفا

 م: هشتاد و چهارماده 

 .گرددمیست اجراییه کمیسیون ارایه روز قبل به ریا بیسترخواست استعفا د تواند از وظیفه استعفا نماید،می کارکن کمیسیون -2

 گردد. میروز در مورد رد یا قبولی آن تصمیم اتخاذ نگردد، استعفا قبول شده تلقی  بیستهرگاه در خالل مدت  -1

 مکلفیت مستعفی

 م: هشتاد و پنجماده 

مکلف به روز  بیستفا الی زمان اتخاذ تصمیم یا انقضای مدت درخواست استعتعفی مکلف است از تاریخ ارایه کارکن مس -2

 باشد. میتکمیل فعالیت و وظایف مربوطه اش 

ی مندرج فورم عدم مسوولیت، خویش هاکارکن مستعفی قبل از انقضای مدت مندرج فقره فوق مکلف است تمامی مسوولیت -1

 را تصفیه نماید. 

 سته جمعی استعفی نمایند. توانند به صورت دنمی یک بخشکارکنان  -4

 مفصل نه

 احکام متفرقه

 ارزیابی ساالنه

 م: هشتاد و ششماده 

پالن کار و راپور اجراآت ساالنه مورد ارزیابی قرار  ظایف، لوایح کمیسیون، پالن عمل وکارکن کمیسیون بر اساس الیحه و -2

 گیرد. میگردد، صورت میترتیب  ری بخش های مربوطمنابع بشری به همکاگیرد. ارزیابی کارکن طبق فورمی که توسط بخش می
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احوال مطابق این الیحه با وی برخورد  نه را تکمیل ننماید، در مورد حسبی معیهاهرگاه کارکن در نتیجه ارزیابی ساالنه معیار -1

 گیرد. میاداری صورت 

گردد میدر این خصوص از جانب کمیسیون تعیین تواند به مرجع که میکارکنی که به نتیجه ارزیابی قناعت نداشته باشد،  -4

 شکایت نماید. 

 زمان ارزیابی

 م: هشتاد و هفتماده 

 گیرد. میصورت  سال اعتبار از تاریخ منظوری قرارداد ارزیابی اجراآت ساالنه کارکن با اکمال یک -2

ته نتواند ارزیابی وی با ارزیابی سایر این ماده نسبت مشکالت اداری صورت گرف 2هرگاه ارزیابی در میعاد مندرج فقره  -1

 گیرد. میصورت  قبل از ختم سال مالی کارکنان

 ی کارهامراجع رفع اختالف ناشی از معیار

 : هشتاد و هشتمماده 

و قواعد کار بین کمیسیون و کارکن اختالف به میان آید، از طریق مراجع ذیل حل و فصل  ها( در صورتی که در تثبیت معیار2)

 ردد:گمی

 توافق طرفین. -2

 کمیته رفع اختالف.  -1

در میان گذاشته،  مربوط موضوع با آمرمربوط یا سایر کارکنان،  ویا نارضایتی میان یک کارکن و آمر اختالفدر صورت بروز ( 1)

 مگر اینکه کارکن خواسته باشد موضوع را به رئیس مربوط در میان بگذارد. 

تواند اعتراض اش را طور کتبی یا با تشریح می این ماده قناعت نداشته باشد 1ه مقام مندرج فقره ( هرگاه یکی از طرفین به فیصل4)

 موضوع به صورت شفاهی به سمع ریاست اجراییه برساند. 

 نماید. میمشاوریت حقوقی رسیدگی ی مناسب آن شخصا یا از طریق هابه شیوه رئیس اجرائیه موضوع را( 3)
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 قنینی نافذاستفاده از اسناد ت

 :ماده هشتاد و نهم

هرگاه برای موضوعی در این الیحه حکمی موجود نباشد، ابراز نظر حقوقی با استفاده از طرز العمل مالی و اداری کمیسیون و سایر 

 را به بهترین وجه آن تامین نماید.  عدالتتواند که اسناد تقنینی نافذ طوری صورت گرفته می

 ارجحیت

 م: نودماده 

پیروی نموده در  دارد تا از احکام این الیحهمیافقه ن موکیحه جز الینفک قرارداد کار بوده که با امضای قرارداد کار، کاراین ال

 باشد. میصورت تفاوت میان این الیحه و قوانین مربوط به کار این الیحه ارجح 

  انفاذ

 م: ماده نود و یک

طرزالعمل مالی و گردد. با انفاذ آن فصل یازدهم میرییس کمیسیون نافذ  توسطروز بعد از تاریخ امضای آن  پانزده این الیحه 

ملغی شمرده  15/8/2488و الیحه طرز سلوک مامورین کمیسیون مورخ و احکام مغایر آن  27/5/2487اداری کمیسیون مصوب 

 شود.می

 

 

 


