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رخصتی مأمورین

در مطبع شرکت رفیق زیور طبع پوشید
 ۱۵برج سنبله ___________________ سنه ۱۳۰۵
تعداد طبع دوم)۶۰۰(.........................................

نظامنامۀ رخصتی مأمورین
رخصت بر سه قسم است-:
اول -:رخصت مقرری که از طرف دولت رخصت با تنخواه مرحمت میشود.
دوم -:رخصت ضرورت یعنی آنکه یک مأمور بسبب کدام کار ضررور شخصری خرود از دولرت رخصرت اسرتدیا نمایرد و
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رخصت با تنخواه برای او مرحمت شود.
سوم -:رخصتی مریضی وغیره.

رخصتی مقرری

مادۀ ( )1رخصتی مقرری با تنخواه از قرار فری سرال بیسرت ( )۲۰روز از طررف دولرت منررور میشرودا خرواه مرأمور رر
سال بیست

()۲۰

روز رخصت بگیرد یا بعد از دو سال چهل ( )۴۰روز یا بعداز سه سال دو ماها اختیار دارد و بعداز مرور

سه سال بچهارم سال یا پنجم سال یا ششم سال یلی ر القیاس ترا برد م سرال زیراده از ار اخرر بخوا رد کره پنجمراه و ششرماه
رخ صت بگیردا یعنی از دو مراه اضرافه رخصرت داده نمیشرودا مرأمور مخیرر اسرت کره بیسرت روزه رخصرتی خرود را در
یکسال یکدفعه بخوا د و یا بتفاریق دو مراتبه خوا ش کند.

( -:)۲دربرراب رخصررتی مقرررره آمررر مررافوق م ر کور م حر ر اجرررای کررار مأموریررت را دقررت نمایرردا کرره اخررر دفعتررا تمررامی
مأموریر یکدفعه رخصرت شروند در اجررای کرار تعطیرل واقعره میشرود مریر رخصرتی بیسرت ( )۲۰روزۀ مرأموریر مر کور
بتدریج اجرا خردد که م معطلی در اجرای کار واقعه نشودا و ادای رخصتی مأمور نیز کرده شود.
رخصت ضرورت
( -:)۳اختیار ی قه دار درج اول دو ( )۲روز – اختیار حاکم درج سوم سه ( )۳روز– اختیار حاکم درج دویم چهار
روز– اختیار حاکم درجر اول پنجرروز ( – )۵اختیرار حراکم کر ر و ایلری فرت ( )۷روز – اختیرار نابرب الحکومره ده
روز – اختیار مدیر پنج ( )۵روز – اختیار رؤسا ده ( )1۰روز– اختیار وزرا پانزده ( )1۵روز.
( -:)۴در رخصتی ضرورت آمرار مافوق ماموریر دقت کنند که برای کار ای ضروری رخصت داده شوند.
1

()۴

()1۰

( -:)۵ایر قسم ترخیصات متفرقه از پانزده ( )1۵روز زیاد در یکسال برای یک شخص داده نمیشود.
( -:)۶رخصت ضروری ی وه بر رخصرت مقرریسرتا امرا بیرک میعراد مسلسرل رخصرت مقررری و رخصرت ضررورت
یکجا ممکر نیست.
( -:)۷در باب رخصتی مریضی و سابره دیگر رخصتی ا بقرار قواید نرامنام حاضری ابرا کرده میشود.
( -:)۸در زمار رخصتی نابب الحکومه ا و حکام ایلی و کر را مسرتوفیها و سررشرته دار را و در ایرام رخصرتی دیگرر
حکررام مررأموریر ما لیرره ایفررای ورررابف حکومررت را مینماینررد و در حررال غیرراب و رخصررتی وزراض ورررایف شررار از حضررور
پادشا ی به دیگر وزیر یا وکیل تفویض میشود.
( -:)۹دیگر مأموریر دوابر حکومتی والیات که ترخیص حاصل مینمایندا برای اجرای موقتی کار محول خود باالی رر
شخص از مأموریر تعلق خود اطمینار داشته باشند با مار شخص را انتخاب کرده بتوسرط آمرر مرافوق از حراکم کر ر یرا
حاکم ایلی و یا نابب الحکومه منروری آنرا حاصل کنند.
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( -:)1۰مأموریر مرکزی از دوابر وزارتها بمنروری وزرا و از مدیریت ای مستقل و رؤسرای محراکم بمنرروری مردیر
و ربیس م کور ترخیص حاصل میدارند.

( -:)11ترررخیص نابررب الحکومرره ررا و حکررام ایلرری بتوسررط وزارت داخلیرره بحضررور ایلحضرررت واال یرررض و اسررتجازه
میشود.

( -:)1۲رخصتی وزرا رأسا به امر و اجازۀ سنیه موقوف است.

( -:)1۳رخاه شخصی زیاد از میعاد رخصت معین خود بدور ی ر معقول غیر حاضر شده بخردمت خرود حاضرر نشرودا
بقرار قایدۀ نرامنام حاضری مسبول است.

( -:)1۴در وقت لزوم مثل وقت جنگ و یرا کردام خردمت ضرروری کره بردولت پریش شرود رخصرتی داده نمیشرودا اخرر چره
موید رخصتی آر رسیده باشدا و اخر بعضی برخصتی م رفته باشند و بودر آنها برای خدمت ضرورت شرودا رر چنرد
زمار رخصتی آنها پوره نشده باشد واپس خواسته میشوند.
( -:)1۵رخصتی ا بقرار تکت آمر ای م کور اجرا میشود.
( -:)1۶مواد فوق ال کر نرامنام

ا از ابتدای سنه  1۳۰۲مرایات میشود.

ادخال ایر نرامنامه را در زمرۀ نرامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم.

۲

(عرض مادۀ سوم)
نظامنامۀ رخصتی مأمورین
( ) -:مدت رخصت ضروری در ررف یکسال با تنخرواه ترا بیسرت روز اسرت کره بقردر احتیراف از طررف آمررار مرافوق
داده می شود.
 ۲۶حمل 1۳۰۳
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ضمائم نظامنامۀ رخصتی مأمورین
وزرای دولررت در رخصررت ضرررورت کرره تررا سرره روز باشررد رفترره تنهررا بمرردیر مررأموریر وزارت منسرروب خررود شررار اخبررار
مینمایند و اخر ی وه از سه روز متوالی خوا ش کنند بوساطت منشی مجلس وزرا از حضور استی ار نمایند در اقتضرای
رخصتی مقرره بهر حال بتوسط منشی مجلس وزرا از حضور رخصت حاصل کنند.
 ۲۸جوزا سنه 1۳۰۲
برای منصبدارار یسکری کره بره ترتیرب سروانر یمرری خود را مکلرف سرتند برر وفرق نرامنامر رخصرتی مرأموریر نیرز
رخصت داده می شود.
تحریر یوم یکشنبه اول جدی 1۳۰۲
مادۀ ( )1رخصت ضرروری کره حسرب ضرمیم مورخره  ۲۶حمرل  1۳۰۳از طررف آمررار مرافوق داده میشرودا رخصرتی
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نایب الحکومه ا و حکام ایلی در موضعیکه تیلفور موجود نیست تا پنج روز و در جابی که تیلفور موجرود اسرت ترا سره
روز باستی ار وزارت داخله ضررورت نردارد .وکیرل قرانونی شرار اجررای کرار را نمایرد ولری اطر ا دادر بروزارت داخلره
ضروری است.

مادۀ  -:۲برای میل قلبه کشی رخصتی مأموریر یک روز منرور است کره بره تصرویب مجرالس مشرورۀ محلیره و تصردیق
آمرر مرافوق مرار منطقرره حکومرت نسربت بره موسررم رر موضرپ از پررانزد م حروت الری پرانزده ررم حمرل یرک روز تعرریر و
ماموریر در ار روز رخصت می شوند.
تحریر یوم سه شنبه  1۲میزار 1۳۰۵
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