در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت

مقرررررره نترررروه تشرررروی

ررررارگران ،پرسررررونل رررردماتی و

ارمندان قراردادی.

د عدلیی وزارت

شماره پنجم  ۵۱جوزا ۵۶۳۱
نمبر مسلسل ۷۵۷ -
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رسمی جریده

مدیر مسوول :شاه جهان بیگزاد
معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۲۳۲۱۵ :

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر ابل
شماره ۶۲۶
تاریخ ۵۶۳۱/۱/۲۲
در مورد مقرره نتوه تشوی

ارگران ،پرسونل دماتی و ارمندان قراردادی

شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
((ممرره نحوه تشویك کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان لراردادی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).
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رئیس میته اجرائیه شورای وزیران

مقرره نتوه تشوی

ارگران ،پرسونل دمات و ارمندان قراردادی
فصل اول
اتکام عمومی

ماده اول:
این ممرره بتاسی از حکم فمره ( )۳ماده ( )۵۹لانون کار ج.ا ،به منظور تشویك کارگران ،پرسونل خدماتی و کارمندان
لراردادی وضع گردیده است.
ماده دوم:
کارگران ،پرسونل خدماتی و کارمندان لراردادی درین ممرره بنام کارکن لراردادی یاد میگردد.
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ماده سوم:

کارکن لراردادی ایکه با ابراز لیالت و برازندگی در اجرای وظیفه ابتکار در کار باعث ارتمای مثمریت تولید ،باال بردن
حجم فروش محصوالت ،افزایش حجم دوران تجارت و انجام خدمات ،بکار برد شیوه هایکه باعث کاهش لیمت تمام شد
محصوالت ،ارتمای سطح بازدهی کار ،بهبود کیفیت و کمیت محصوالت و خدمات گردد حسب ذیل تشویك میشود:
-

مکافات نمدی.

-

تحسین نامه.

-

تمدیر نامه.

فصل دوم
شرایط اعطای امتیاز تشویقی
ماده چهارم:
( )۱کارکن لراردادی در صورت تکمیل شرایط ذیل به مکافات نمدی الی پانزده روز مزد تشویك میشود:
 -۱عاللمندی و پابندی جدی بوظیفه.
 -۲مراعات جدی نظم و رعایت دلیك دسپلین.
 -۳انجام کار محوله بولت و زمان معینه.
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 -۴ابراز رضایت اداره از برخورد سالم کارکن لراردادی با همکاران و مراجعین.
 -۹ابراز لیالت و برازندگی در وظیفه.

( )۲مکافات نمدی مندرج فمره ( )۱این ماده به پیشنهاد آمر مربوط و موافمه شورای نمایندگان اتحادیه صنفی و منظوری
ممامات ذیصالح و یا مستمیما از طرف ممامات مذکور اعطاء میگردد.
ماده پنجم:

( )۱کارکن لراردادی در صورت تکمیل شرایط آتی به اخذ تحسین نامه نایل میگردد:
 -۱تکمیل شرایط مندرج فمره ( )۱ماده چهارم این ممرره.
 -۲انجام کار با کیفیت و کمیت بهتر لبل از موعد معینه.
 -۳انجام کار مفید خارج از وظیفه اصلی.
 -۴ارتمای مثمریت تولید.
 -۹انجام کار بیشتر از پالن.
 -۶باال بردن حجم فروش محصوالت.
 -۷در مسابمات کار شامل و برنده شناخته شده باشد.

( )۲تحسین نامه حاوی ین ماه مزد بوده به پیشنهاد آمر مربوط و موافمه شورای نمایندگان اتحادیه صنفی و منظوری
ممامات ذیصالح و یا مستمیما از طرف ممامات مذکور اعطا میگردد.
ماده ششم:
( )۱کارکن لراردادی با تکمیل شرایط آتی به اخذ تمدیرنامه نایل میگردد:
 -۱تکمیل شرایط مندرج فمره ( )۱ماده پنجم این ممرره.
 -۲ابتکار در کار محوله.
 -۳ارائه پیشنهادات و طرح های سازنده.
 -۴تامین هماهنگی و انسجام در کار.
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 -۹افزایش حجم دوران تجارت و انجام خدمات.

 -۶کاربرد شیوه هایکه باعث کاهش لیمت تمام شد محصوالت و خدمات میگردد.
 -۷ارتمای سطح بازدهی کار و بلند بردن پالن مفاد.

( )۲تمدیر نامه حاوی دو ماه مزد بوده به پیشنهاد آمر مربوط و موافمه شورای نمایندگان اتحادیه صنفی و منظوری ممامات
ذیصالح و یا مستمیما از طرف ممامات مذکور اعطا میگردد.
ماده هفتم:

( )۱تمدیرنامه و تحسین نامه طی ین دوره معینه ارتمای درجه و مکافات نمدی در طول سال صرف ین مرتبه بکارکن
لراردادی اعطاء شده میتواند.

( )۲اعطای تمدیر نامه برای کارکن لراردادی فوق درجه یا درجه نهایی ردیف مربوط متضمن امتیاز تشویمی معادل سه ماه
مزد با ضمایم آن میباشد.
ماده هشتم:
معیارهای مندرج مواد ( ۹ ،۴و  )۶این ممرره با نظر داشت خصوصیت کار کارکن لراردادی در اداره مربوط لابل
رعایت است.

فصل سوم
اتکام نهایی
ماده نهم:
اعطای مدالها ،نشان ها و لمب لهرمان کار جمهوری افغانستان برای کارکن لراردادی مطابك اسناد تمنینی مربوط صورت
میگیرد.
ماده دهم:
این ممرره بعد از تصویب نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.
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اشتراک ساالنه
دا ل شور
ارج شور

 ۶۳۳افغانی
 ۱۳دالر امریکایی
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متصلین با ارائه تصدی  ۵۱۳افغانی
بهای یك شماره ( )۱۳افغانی
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