د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره تنظیم مناسبات شورای نماینده گان اتحادیه صنفی
با اداره

شماره هشتم  ۳۱سرطان ۱۳۶۹
نمبر مسلسل ۷۲۰ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ۳۶۳
تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
در مورد مقرره تنظیم مناسبات شورای نمایندگان اتحادیه صنفی با اداره
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
((مقرره تنظیم مناسبات شورای نمایندگان اتحادیه صنفی با اداره منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).
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سلطانعلی کشتمند

رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

مقرره تنظیم مناسبات شورای نماینده گان اتحادیه صنفی با اداره
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره باساس حکم ماده ( )۱۵۴قانون کار ج.ا ،به منظور تنظیم مناسبات متقابل شورای نمایندگان اتحادیه صنفی با
اداره وضع گردیده است.
ماده دوم:
اتحادیه صنفی شورای نمایندگان را از بین اعضاء انتخاب مینماید این شورا با احکام قانون کار و اساسنامه اتحادیه در
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اتحادیه صنفی ادارات ،تصدیها ،موسسات دولتی مختلط و سازمانهای اجتماعی کوپراتیفی و تشبثات خصوصی فعالیت
منیماید.
ماده سوم:

شورای نمایندگان دارای اهداف ذیل است:

 -۱دفاع از حقوق و منافع کارکنان در عرصه کار و تولید ،خدمات صحی ،کلتوری و معیشتی.

 -۲جلب شرکت فعال کارکنان در امر اداره کار و تولید و تقاضای تحقق خواسته های قانونی کارکنان از اداره.
ماده چهارم:

شورای نماینده گان وظایف خویشرا متکی باحکام قانون کار و اساسنامه اتحادیه صنفی انجام میدهد.

فصل دوم
وظایف و صالحیت های شورای نماینده گان
ماده پنجم:
شورای نمایندگان دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱اشتراك در طرح پالن های کار اداره که با نظر داشت خصوصیات کار تدوین میگردد.
 -۲سازماندهی مسابقات کار به همکاری اداره.
 -۳سازماندهی و تعیین جوایز مادی و معنوی برندگان مسابقات کار بهمکاری اداره.
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 -۴اتخاذ تدابیر الزم بمنظور تامین شرایط سالم کار و معیشت کارکنان بهمکاری اداره.

 -۵کنترول از تهیه و توزیع البسه مخصوص کار و وسایل تحفظی با نظر داشت احکام مقرره توزیع البسه کار و وسایل
تحفظی مربوط و مراقبت از استفاده درست آن توسط کارکنان.

 -۶بررسی عرضه خدمات صحی برای کارکنان و اعضای فامیل آنها.

 -۷اتخاذ تصمیم در مورد تطبیق درست پروگرام های استراحت و تفریحی کارکنان.

 -۸تحکیم روابط کتلوری و فرهنگی با سایر سازمانهای اجتماعی بمنظور جلب کارکنان باین نوع فعالیت ها.
 -۹عقد قرارداد جمعی به نمایندگی از کارکنان به اداره.

 -۱۰اشتراك رئیس شورای نمایندگان در جلسات اداری و مشورتی اداره.

فصل سوم
احکام نهایی
ماده ششم:
اداره مکلف است مطابق احکام قانون کار و اسناد تقنینی مربوط به آن با شورای نماینده گان همکاری نماید.
ماده هفتم:
اداره و شورای نمایندگان مکف اند از تطبیق و رعایت اسناد تقنینی مربوط کار و قواعد حافظت کار و تخنیك ایمنی
بهمکاری ارگانهای مندرج مواد ( ۱۷۰و  )۱۷۲قانون کار کنترول بعمل آورند.
ماده هشتم:
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این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

