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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصول نامۀ حاضری و رخصتي مامورین
اصول حاضری
اصل
 -:۱علی العموم مامورین دوائر دولتی مطابق هدایات اصول نامۀ هذا به حاضری یومیه ،مکلف اند.
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 -:۲اوقات حاضری مامورین قرار ذیل است:

الف -:از ابتدای حمل تا آخر سنبله از ساعت  ۸صبح الی  ۴ ۱/۲عصر.
ب -:از ابتدای میزان الی آخر حوت از  ۹الی .۳ ۱/۲
ماه مبارک رمضاان ارار موات ات ناد باه شا

مااه اول ساال ،حاضاری ماامورین از طارف صابح بسااعت  )۹و از طارف

عصر بساعت  ۳ ۱/۲اجرا میشود .و ارر مطاب ت ند به ش

ماه آخر سال تخفیف ندارد.

 -:۳حاضری مامورین در مر ز وزارات و دوائر مست ل ،ذریعۀ مدیر مامورین منسوبۀ آنها مالحضه میشود ،و در والیاات
و حکوماات اعلاای مالحضااۀ حاضااری مااامورین مسااتوتیت و سررشااته داری را ،ماموریکااه از طاارف مسااتوتیها و سررشااته
داران اعلی معین شود اجرا مینماید ،و حاضری مامورین دیگر دوائر از طرف آمر همان شعبه و یا شخصیکه آمار ماذ ور
انتخاب نماید مالحظه میشود.

 -:۴مامورینیکه قرار اصل  ) ۳این الیحه برای مالحظه حاضاری مکلاف اناد بعاد از مالحظاۀ حاضاری از طارف صابح و
عصر تاب حاضاری را بمالحظاه و تصادیق آمارین دوائار اه قارار هادایت اصال  )۳تاوق بمالحظاه و تصادیق حاضاری
صالحیت دارند ،رسانیده امضاء حاصل می دارند.
 -:۵مامورین حاضری بعد از ساعت معینه حاضری صبح الی  )۱۰دقی ه دیگر نیاز باا ماامور مسااعده میکنناد ،ماموریکاه
پس از ان ضای ده دقی ه ،بدون عذر مع ول حاضر شود ،غیر حاضار محساوب شاده بم ابال غیرحاضاری یا

روز ،معاا

سه روزۀ آن سر می شود.
 -:۶هر راه یکای از مساتلزمین حاضاری اه بماموریات خاود حاضار شاده و بکتااب حاضاری امضااء ارده اسات در ایناای
اجرای وظیفه در وچه و بازار بدون تکت دیده شود ،معا

پنجروزۀ آن سر می شود.

 -:۷مامورینیکه نظر به اصل  )۵این اصولنامه غیرحاضر شده اند هرراه رقعه استدعای رخصتی شاان تاا عصار آن روز
بادارۀ منسوبۀ شان برسد و آمر ماتوق اجاره بدهد در تاب حاضری ه غیرحاضر نوشته شده اند یفیت نوشته بعد امضای
وزیر و یا مدیر مسات له ،از غیرحاضاری معااف و در رخصاتی اصاولی آنهاا محساوب میشاود ،و هار رااه آمار دائاره اجاازه
ندهد ،و یا رخصت اصولی نداشته باشند غیرحاضر شمرده میشوند.
 -:۸ماموریکه توت شود و پول غیرحاضری بذمه او باقی باشد پاول غیرحاضاری از معاا
وضع و باقی معا
از وریه ا
 -:۹معا

آن بوریه ا

داده میشود ،و هرراه معا

آن اه بذماه دولات ماناده باشاد

آن بذمه دولت باقی نباشد پول غیرحاضری آن معاف اسات و

ررتته نمیشود.
چپراسی های وزارات ،و سایر دوائر دولتی بم ابل یکروز غیرحاضری یکروز سر میشود.

 -:۱۰پول غیرحاضری مامورین در مر ز بموجب اطالع مدیر ماامورین و یاا دیگار ماامورین اه باامور حاضاری م ظاف
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اند بامضای وزیر و یا مدیر مست ل دو روز قبل از اجرای معاشاات بادائرۀ اه معاا

ماامور از آنجاا داده میشاود ،اطاالع و

سر میگردد؛ و در نائب الحکومه ریها و حکومات اعلی و سائر حکومات و عالقه داریها ،ذریعه مستوتی هاا و سار رشاته
داران اعلی و مدیر ها و مامورین مالیه محلی از معا

شخص غیرحاضر سر میشود.

 -:۱۱هرراه یکی از مستلزمین حاضری مریض شود باید در مرا از بمادیر ماامورین و یاا ماموریکاه مالحظاه حاضاری را
مینماید ،و در والیات و حکوماات اعلای بمساتوتیها و سررشاته داران اعلای ،و بادیگر حکوماات بماامورین حاضاری اطاالع
بدهد در رخصتی مامورین علم و اطمینان و تصدیق آمر ماتوق معتبر است ماموریکاه تصادیق آمار مااتوق را حاصال نکناد
غیرحاضر شناخته میشود و قرار اصل  )۵این الیحه بم ابل یکروز معا
 -:۱۲رخصتی مریضی مامورین با معا
مریضی اضاته از یکماه تا ش

در مدت یکسال ،یکماه است؛ خواه ایام مریضی مسلسل ،ویاا بتفااریق واقاع شاود

ماه مناصفه معا

برای مامور مریض داده میشود ،و بعد از مرور شا

سبکدو  ،و در حال صحت عنداللزوم بدیگر ماموریت حسب لیاقت
 -:۱۳ماموریکه اضاته از ی

سه روز) آن سر میشود.

م رر می رردد.

ماه مریض شود هرراه وظیفه آن از وظایف مشاتر ه باشاد مامورینیکاه در وظیفاه باا ماامور

مریض اشتراک دارند ،وظایف آنارا اجارا میدارناد ،و ارار از وظاایف مشاتر ه نباشاد تاا مادت شا
وظایف آنرا به ذریعه یکی از مامورین دوایر مشتر ه اجرا میدارند ،واال ی
از نصف تا سه ربع معا

مااه از ماموریات

مااه هررااه ممکان باشاد

و یل از طرف رئیس همان دایاره م ارر شاده

مامور مریض باو داده می شود.

 -:۱۴در مر ز وزیر و معین و مادیر مسات ل و در والیاات و حکوماات اعلای و االن و ساائر حکاومتی هاا ،مساتوتی هاا و
سررشااته داران اعلاای و ماادیرها و مااامورین مالیااه وقتااا توقتااا و یااا عنااداللزوم بااه تفتاای

حاضااری مااامورین منسااوبۀ خااود

صااالحیت دارنااد ماادیر مااامورین ،و یااا ماموریکااه بااه مالحظااه حاضااری مااامورین موظااف اساات ،میتوانااد ااه باارای تفتاای
حاضری مامورین به آمر ماتوق دایرۀ منسوبۀ خود یادآوری نماید.
 -:۱۵در مر ااز وزراء و ماادیر هااای مساات له ،و در والیاات و حکومااات اعلاای ،نائااب الحکومااه هااا و حکااام عنااداللزوم نظاار
بوقوع ارهای مهم و ضروری عالوه بر اوقات معینۀ حاضری ساعت ار را تزئید رده می توانند.
 -:۱۶هرراه یکی از مستلزمین حاضری در حین اجرای وظیفه ا

بدیگر دوایر دولتی طلب شود از مدیریت مامورین و یا

دیگر ماموری که امور حاضری را اجراء مینماید ،بامضاای آمار دایاره تکات اجاازه بارای

داده مای شاود و ماامور در وقات

مراجعت بدایرۀ منسوبۀ خود باید تصدیق مدیر ،یا مامور دایرۀ ه در آنجا طلب شده است حاصل نماید.

«(اصول رخصتی مامورین)»
 -:۱۷رخصت با معا

ه از طرف دولت برای مامورین اعطا می شود چهار نوع است:

ب -:رخصت تفریحی.
ج -:رخصت مریضی.
د -:رخصت عروسی ابتدائی.
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الف -:رخصت ضرورت.

الف -:رخصت ضرورت برای امر ضروری شخصی مامور در ظرف یکسال بیست روز م رر است.
ب -:رخصت تفریحی در ی

سال بیست روز است خواه مامور یکدتعه رخصت بگیرد یاا بتفااریق؛ ماامور مخیار اسات اه

رخصتی یکسال خود را در ظرف همان سال و یا بعد از دوسال چهل روز و یا پس از سه سال دوماه بگیرد ،اما اضااته از
دوماه رخصت داده نمی شود.

ج -:رخصتی مریضی مطابق اصل )۱۲ -این اصول نامه اجرا میشود.
د -:رخصت عروسی ابتدائیی ده روز است.
 -:۱۸در رخصت تفریحی آمران ماتوق مالحظه ار ماموریت را نمایند اه هام معطلای در اجارای اار واقاع نشاود و ادای
رخصتی مامور نیز رده شود.
 -:۱۹در رخصت ضرورت آمران ماتوق دقت نمایند ه برای ارهای ضروری رخصت داده شود.
 -:۲۰رخصت ضروری و تفریحی و عروسی بی

میعاد مسلسل داده نمی شود.

اصول اعطای رخصتی
 -:۲۱رخصتی وزراء و مدیران مست ل تا سه روز بموجب اطالع خود شان ه بمدیریت های مامورین وزارت متعل ه خاود
اطالع بدهند مرخص شده می توانند ،و عالوۀ آنرا از م ام صدارت استیذان نمایند.
 -:۲۲رخصتی نایب الحکومه ها و حکام اعلی ذریعه وزارت داخله از م ام صدارت عظمی استجازه مای شاود – رخصاتی
نایب الحکومه ها و حکام اعلی در موضعیکه تیلفون موجود است تا سه روز و در جائیکه تیلفون موجود نیسات تاا پنجاروز
باستیذان وزارت داخله ضرورت ندارد و یل منسوبۀ شان اصوال اجرای ار را می نماید اما اطالع دادن باه وزارت داخلاه
ضروریست و سائر مامورین والیات و حکومات از آمر ماتوق دایرۀ منسوبۀ خود رخصت حاصل میدارند.
 -:۲۳مامورین مر زی وزارت ها و دوائر مست له و ر سای محا م بمنظوری وزیار و مادیر مسات له و رئایس منساوبۀ خاود
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ترخیص حاصل میدارند.

 -:۲۴برای منصبداران عسکری اه باه ترتیاب ساوانح عماری خاود هاا مکلاف اناد مطاابق اصاولنامۀ هاذا رخصات نیاز داده
میشود.

 -:۲۵رخصتی ها ب رار تکت آمرین ماتوق اجراء می شود.

مواد متفرقه

 -:۲۶در موقع محاربه و یا دام خدمت ضاروری رخصات داده نمیشاود از ماامورین ساانیکه قابال رخصات ررتتاه باشاد و
بودن آنها برای خدمت ضرورت شود بماموریت منسوبۀ شان خواسته می شوند.
 -:۲۷مامورینیکه از ی

وزارت بدیگر وزارت تبدیل و یا جدید م رر شوند ،هرراه خواه

رخصت تفریح نند و از ساال

های رذشته حق تفریح داشته باشند در سال جاری ه جدید م رر شده اند امال رخصت تفریح خود را حسب قیاودات حصاۀ
ب) اصل  )۱۷و  )۱۸اصولنامۀ هذا ررتته می توانناد و ارار از ساال هاای ماضایه حاق نداشاته باشاند از ایاام تفاریح سانه
جاریۀ خود تا دو ماه نگذرد؛ بیست روز رخصت ررتته نمیتوانناد ،اماا قبال از ا ماال دو مااه تاا پانگ روز ارار خاواه
رخصت داده می شود ،مامورینیکه بی
هر وقت ه خواه

نناد

وزارت و دایرۀ مست له ،سال تمام ماموریت داشته اناد رخصاتی تفاریح خاود را در

نند از وزارت و دایرۀ منسوبۀ شان داده می شود.

 -:۲۸مامورینیکه برای حگ بیت هللا شریف رخصت بخواهناد هررااه اصاوال حاق رخصاتی داشاته باشاند آماران مااتوق شاان
مطابق حصۀ ب) اصل  )۱۸ )۱۷و  )۱۹ایان اصاولنامه ،رخصاتی ایاام اساتح اقی شاانرا باا معاا
معا

و اضااتۀ آنارا بادون

اجازت داده می توانند.

 -:۲۹مامورینیکه برای سیاحت رخصت بخواهند ،ایام رخصتی استح اقی خود را بامعا

حاصل میتوانند ،و اضاته از آنرا

بعد استعفا از ماموریت و تحصیل پاسپورت رتته می توانند.
 -:۳۰مامورینیکه برای معالجۀ امراض خود خواه

رتتن خارج را نمایند حتمی است اه از مادیریت و یاا ماموریات هاای

طبی محلی ،تصدیق عدم امکان معالجه خود را بداخل حاصل نمایناد ،آماران مااتوق بعاد از ضابط تصادیق ماذ ور رخصات
داده تادیۀ معاشات آنها قرار ذیل می شود:
هرراه رخصت مریضی را حق داشته باشند ایام استح اقی معاا

امال و عاالوه بارآن تاا شا

مااه مطاابق اصال  )۱۲ایان

اصولنامه بموجب تصدیق دا ترهائیکه نازد شاان عاالج میکنناد و یاا تصادیق نماینادۀ اتیاانی م ایم آن مملکات مناصافه معاا
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برای شان داده می شود.

 -:۳۱مامورینیکه نظر باصل  )۲۸و  )۲۹و  )۳۰بخارج میروند وظائف شانرا تا ا مال موعد رخصتی ،دیگر ماامورین
و یا و یل آنها مطابق اصل  )۱۳این اصولنامه ایفا میدارند و ارر بعد از ان ضای موعد معینه ،مامورین ماذ ور بماموریات
حاضر نشوند دیگر مامورین عوض شان م رر میگردند و در حال عودت مامورین مذ ور بدیگر ماموریت ها حسب لیاقات
شان م رر می شوند.
 -:۳۲سانیکه معا

شخصی دارند هرراه برای معالجه یا حگ بیت هللا شریف و یا سیاحت بخارج بروند ارار بارای معالجاه

بروند قرار اصل  )۳۰هرراه برای حگ بیت هللا میروند حسب اصل  )۲۸این اصولنامه و ارار بارای سایاحت بروناد بادون
معا

رتته می توانند.

 -:۳۳سانیکه معا

شخصی دارند و مطابق اصل  )۳۲توق برای سایاحت بخاارج بروناد در قطاع و ت دیاۀ معاا

آنهاا از

تاریخ رسیدن به سرحد اتیانستان در حاال دخاول و خاروج نظار بتااریخ مالحظاۀ سارحد دار در پاساپورت شاان و راپاورت
سرحد داری اعتبار داده می شود.
 -:۳۴در زمان رخصتی های نائب الحکومه ها و حکام اعلی و االن و دیگار حکاام و عالقاه داران ،مساتوتیان و سررشاته
داران و مدیران و مامورین مالیه وظائف حکومت را ایفا مینمایند ،و در حال غیاب و رخصتی وزراء وظائف شاانرا معاین
آنوزارت اجرا میکند و یا عنداللزوم از م ام صدارت وظائف آنها بدیگر وزیر و یا و یل تفویض میشود.
 -:۳۵دیگر مامورین دوایر دولتی والیات و حکومتی ها ه ترخیص حاصل مینمایند و الی قانونی شان وظایف آنها را ایفا
می نمایند میال در غیاب مستوتیان و سررشته داران اعلی مدیر محاسبه ،و در غیاب مدیر یا مامور مالیه ،سر اتب و اتاب
اول مالیه و همچنان در جمیع دوایر دولتی و الت مامور اول را مامور دوم همان دائره ایفا مینماید.

 -:۳۶برای میلۀ قلبه شی رخصتی مامورین در یکسال یکروز م رر است ه به تصویب مجالس مشاورۀ محلی ،و تصدیق
آمار مااتوق هماان منط ااه نسابت بموسام هاار موضاع از پاانزده حااوت الای پاانزده حماال یکاروز تعاین و مااامورین در آن روز
رخصت میشوند.
 -:۳۷ماموریکه بعد ا مال رخصت معینه ا

بدون عاذر مع اول بماموریات حاضار نشاود غیار حاضار محساوب شاده قارار

اصولنامه هذا مسئول است.

رخصتی های عمومی
 -:۳۸الف -:جشن است الل در مر ز  )۸روز جشن است الل در والیات و حکومات اعلی  ۳روز.
تاریخ شروع رخصتی مذ ور هر سال در ت ویم تعین میشود.
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ب -:عید مبارک اضحی ی

روز قبل و روز اول ،دوم ،سوم ،جمله چهار روز.

ج -:عید مبارک رمضان روز اول ،دوم سوم جمله سه روز.
د -:دهم ماه محرم الحرام یکروز.

ه -:دوازدهم ربیع االول مولود شریف یکروز.

و -:رخصتی جشن نجات وطن در مر ز و والیات و حکومات اعلی ی

روز.

ز -:تاسیس شورای ملی  ۱۸سنبله یکروز.
ح -:روز اول ماه مبارک رمضان یکروز.

 -:۳۹مااامورین دوایاار دولتاای باااو اماار و هاادایات اصااولنامه هااذا ،و ماادیریت هااای مااامورین و سااایر مااامورین حاضااری ااه
مالحظه امور حاضری را می نمایند به تطبیق و اجرای احکام این اصول نامه مکلف اند.
تعمیل و انفاذ احکام مواد اصولنامۀ هذا را امر و اراده میکنم.
تحریر  ۸ع رب سنه ۱۳۱۰

و  )۱۹جمادی الیانی  ۱۳۵۰ق

