د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی

تاریخ نشر )۲۶( :اسد سال  ۱۳۸۸هـ  .ش

نمبر مسلسل)۹۹۲( :

مصوبه شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان دربارۀ انفاذ مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان
خدمات ملکی
شماره)۱۸( :
تاریخ۱۳۸۸/۴/۲۹ :
( )۱مقررۀ تنظیم حقوق تقعدوک رعررنوعد اوکمعک مراوک رب روا لوا کباو ( )۳فصو ق ( )۲۸موعک ب رورش روقربز ق یوربد
جمهقرز بسالمک بفغعنستعد لا تصقیب رسیک بسک ،منظقر مک کبرم.
( )۲رعررنعنیاا قل ب بنفعذ بید مقرر متقعدک گرکیک بنک ،حقق تقعدک آنهع لا اقک ق یع لع معنک گعد رعد حسب رر بلعمرک
را ب ررش ق برک رعر ق بموقر بجتموعدک ،روهکب ق معروقلید کر مروقر ق مقبفقوا لوع رمیسویقد مسوتق بصوالحعک بکبرز ق
اکمعک مراک ق ق برک معلیا ترتیب مک گرکک ،سنجش ق پرکباتا مک رقک.
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( )۳بید مصقلا همرب لع مقررۀ مذرقر یک مع لعک ب نرر کر جریکۀ رسمک نعفذ مک گرکک.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

مبنی۱..................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۱................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۱...........................................................

مادۀ چهارم:

ساحۀ تطبیق۲.........................................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

منابع پولی ذخیرۀ تقاعد و حاالت تثبیت حقوق تقاعد
مادۀ پنجم:

سهمیۀ ذخیرۀ تقاعد۳................................................

مادۀ ششم:

حاالت تقاعد۳.........................................................

مادۀ هفتم:

محاسبۀ حقوق تقاعد۴...............................................

مادۀ هشتم:

محاسبۀ جزء مزد در حقوق تقاعد۵................................

مادۀ نهم:

طرز سنجش دورۀ کار در حقوق تقاعد۵...........................

مادۀ دهم:

اندازۀ حقوق تقاعد۵.................................................

مادۀ یازدهم:

حقوق تقاعد کارکنان متوفی۵......................................

مادۀ دوازدهم:

حقوق تقاعد برای بازماندگان۶....................................

مادۀ سیزدهم:

تصدیق معلولیت۶...................................................

مادۀ چهاردهم:

حقوق تقاعد ناشی از معلولیت۷...................................

مادۀ پانزدهم:

معلولیت غیر مرتبط به کار۷......................................

مادۀ شانزدهم:

محرومیت از حق تقاعد متقاعد معلول۸.........................

مادۀ هفدهم:

حقوق تقاعد بازماندگان کارکنان مفقود۸........................

مادۀ هجدهم:

حقوق تقاعد حالت انفصال۸......................................

فصل سوم
احکام متفرقه
مادۀ نزدهم:

افرودی حقوق تقاعد۹............................................
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مادۀ بیستم:

محل اجرای حقوق تقاعد۹.......................................

مادۀ بیست و یکم:

طرز محاسبۀ حقوق تقاعد۹.....................................

مادۀ بیست و دوم:

تنزیل یا تزئید حقوق تقاعد۱۰....................................

مادۀ بیست و سوم:

عدم وضع مالیه۱۰................................................

مادۀ بیست و چهارم:

حق شکایت۱۰....................................................

مادۀ بیست و پنجم:

عدم استخدام مجدد۱۱............................................

مادۀ بیست و ششم:

نظارت از تطبیق یک سان مقرره۱۱...........................

مادۀ بیست و هفتم:

وضع طرز العمل۱۱..............................................

مادۀ بیست و هشتم:

انفاذ۱۱............................................................

بسم هللا الرحمن الرحیم
مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
بید مقرر لا تأسک ب حام منکرج فقرۀ سقم معکۀ لیسک ق نهم قعنقد رعررنعد اکمعک مراک قضع گرکیک بسک.

مادۀ دوم:
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اهداف

بهکبش بید مقرر دلعرک بنک ب :

 -۱تثلیک حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک.

 -۲تثلیک منعلع پقلک ذایرۀ تقعدک ق تعیید سهمیۀ آد.

 -۳تنظیم نحقۀ پرکباک حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک.
 -۴تأمید مصؤنیک حقق متقعدکید.
اصطالحات
مادۀ سوم:

بصرالحعک آتک کر بید مقرر مفعهیم ذی رب بفعک مک نمعیک:
 -۱رعررنعد اکمعک مراک :مرتم لر معمقر ق رعررد قربرکبکز اکمعک مراک مک لعرک.
 -۲تقعدک :پعیعد کقرۀ اکمک رعررنعد اکمعک مراک کر بکبر مرعل بحاعم قعنقد ق بید مقرر مک لعرک.
 -۳متقعدک :رعررنعد اکمعک مراک بسک را کقرۀ اکمک آنهع کر بکبر برمع ق مرعل بحاعم بید مقرر مستح حقق تقعدوک
رنعاتا مک رقک.
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 -۴سوهمیۀ تقعدوک :فیصووکز معوید پووق بسوک رووا ب مو ک موعهقبر رعررنووعد اوکمعک مراووک ق سورجمع لقکجووۀ بکبر قضوع ق لووا
حسعب ا ینۀ تقعدک بنتقع مک گرکک.
 -۵حقق تقعدک :قجقهک بسک را لربز متقعدک یع لع معنکگعد قز مرعل بحاعم بید مقرر پرکباتا مک رقک.
 -۶لع معنکگعد متقعدک دلعرک بنک ب :
 قج ،قجا ،کاتر لوکقد روقهر ق پسورز روا سود ( )۱۸سوعلیک رب تامیو ناورک یوع مصورقش تعرویم یوع تحصوی لوقک یوعمعرق یع مریض بیاا لا صقرک کبیمک قعکر لا بجربز رعر نلعرک یع مصرقش سپرز نمقکد اکمک مارفیک دسارز لعرک.
 پووکر ،مووعکر ،اووقبهر لووکقد رووقهر ،لووربکر رووا سوود ( )۱۸سووعلیک رب تامیو ناوورک یووع مصوورقش تعروویم یووع تحصووی لووقک یووعمصرقش سپرز نمقکد اکمک مارفیک دسارز لعرک ،مرورقر لربیناوا رعررنوعد متقعدوک قلو ب فوقک ،متافو معیروک آنهوع
لقک لعرک.

AC
KU

 -جنید د حعمرۀ رعررنعد متقفک را نک تقلک گرکک.

 -۷آارید م ک :بقسر م ک ق بمتیع بک معهقبر سا سع بایور اوکمک لعلفعو رعررنوعد اوکمعک مراوک لوع کر نظرکبروک ت یوک
م ک سعالنا مک لعرک.

 -۸کقرۀ اکمک لعلفعو  :مجموقم موکک اوکمک بسوک روا رعررنوعد اوکمعک مراوک مروعل بحاوعم قوعنقد روقر لعلفعو کر بکبرۀ
اکمعک مراک بنجعم کبک ق سهمیۀ تقعدک ب م ک معهقبر آنهع قضع رک لعرک.

 -۹تقعدک کبقررلعنا :تقعدکز بسک را رعررنعد اوکمعک مراوک لعوک ب تامیو حوک بقو ( )۲۵سوع اوکمک لعلفعو ق برموع سود
( )۵۵سعلیک تقعدک اقیش رب مرعللا مک نمعینک.
ساحه تطبیق
مادۀ چهارم:

( )۱بحاووعم بیوود مقوورر کر مووقرک رعررنووعد اووکمعک مراووک ق برک هووع ،بکبرۀ لووقز څووعرنقبلک ،ریعسووک هووعز دمووقمک مسووتق ،
بکبرز قووقۀ قضووع یا ،رووعرقبلیهع ق
رمیسویقد هووعز مسووتق  ،تصوکز هووعز کقلتووک ،بکبربک بمووقر مجرسوید رووقربز مرووک ،آمریوک و
رررک هعز ماترر را سهم کقلک کر آد لیرتر ب ( )۵۰فیصک لقک  ،قعل ترلی مک لعرک.
( ) ۲حقق تقعدوک بدضوعز روعکر درموک مؤسسوعک تحصویالک دوعلک ق بروعکمک دروقم جمهوقرز بسوالمک بفغعنسوتعد لوع ردعیوک
بحاعم بسنعک تقنینک مرلقر ،مرعل بحاعم بید مقرر تنظیم ق پرکباک مک گرکک.
( )۳حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را کر نمعینکگک هعز سیعسک ،ققنسرک ،فرهنیک ق سعیر مؤسسوعک بفغوعنک کر اوعرج
یع نمعینکگک هعز سوع معد مرو متحوک یوع سوعیر سوع معد هوعز لوید بلمرروک لوا مقبفقوۀ کقلوک جمهوقرز بسوالمک بفغعنسوتعد بیفوعز
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قظیفا مک نمعینک ،مرعل لسک هعز اکمعک مراک (لا بسعس تقبف ررفید) لع ردعیک بحاعم بسنعک تقنینک مرلقر آنهع مرعل
بحاعم بید مقرر تنظیم ق پرکباک مک گرکک.
( )۴حقق تقعدک مقعمعک دعلک رتلۀ کقلتک مرعل بحاعم بید مقرر تنظیم ق پرکباک مک گرکک.
( )۵حقق تقعدک منسقلید نظعمک ق برک هع ق ریعسک هعز دموقمک مسوتق مروعل بسونعک تقنینوک مرلوقر ،تنظویم ق پرکباوک
مک گرکک.

فصل دوم
منابع پولی ذخیرۀ تقاعد و حاالت تثبیت حقوق تقاعد
سهمیۀ ذخیرۀ تقاعد
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مادۀ پنجم:

( )۱منعلع پقلک ذایرۀ تقعدک مترا ب سهم رعررنعد اکمعک مراک ق بکبر مک لعرک.

( )۲رعررنعد اکمعک مراک ،مععک ( )۸فیصک م ک معهقبر لع بج بز آد کر ذایرۀ تقعدک سهیم مک گرکنک.

( )۳بکبر  ،مععک ( )۸فیصک م ک معهقبر لسک رعررنعد اکمعک مراک لع بج بز آد کر ذایرۀ تقعدک سهیم مک گرکک.
( )۴بکبر مارش بسک ،فیصکز هعز منکرج فقر هعز(۲ق )۳بید معک رب کر بایر هور موع قضوع ق لوا حسوعب ذایورۀ تقعدوک
بنتقع کهک.
حاالت تقاعد
مادۀ ششم:

( )۱رعررنعد اکمعک مراک کر یاک ب حعالک ذی ب حقق تقعدک مستفیک رک مک تقبننک:
 -۱برمع سد ( )۶۵سعلیک.
 -۲پعیعد کقرۀ رعر ( ۴۰سع اکمک لعلفع ).
 -۳تقعدک کبقررلعنا.
 -۴فقک ،مفققکیک ،معرقلیک ق مریضک کقبمکبر را معنع بجربز قظیفا گرکک.
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 -۵بنفصع (حعلک تعری  ،حعلوک بسوتعفعو ق تورظ قظیفوا ،حعلوک بحورب دهوک هوعز اوعرج لسوک هوعز اوکمعک مراوک ق اوتم
حعلک بنتظعر لع مععش).
( ) ۲بجربز تقعدک تعلع معد معید نلقک  ،لا هر تعریاک را رعررنعد اکمعک مراک مرعل بحاعم بسنعک تقنینک مرلقر متقعدوک
رنعاتا مک رقنک ،قعل بجربو بسک.
( )۳رعررنعد اکمعک مراک کر حعالک منکرج بج بز ( ۲،۱ق )۴فقرۀ ( )۱بید معک  ،ب تعریاک را دالقۀ قز رسمع ً ب بکبر
قرع مک گرکک ،مستح حقق تقعدک رنعاتا مک رقک.
( ) ۴کر صقرتک را رعررنعد اکمعک مراک لنوعلر دوذر مؤجوا نتقبنوک حقوق تقعدوک اوقیش رب کریعفوک رنوک ،حوید مربجعوا لوا
بکبر  ،حقق تقعدک آنهع لع ردعیک سعیر بسنعک تقنینک نعفذ ب تعریاک را دالقۀ آنهع رسمع ً ب بکبر قرع مک گرکک ،محعسولا ق
پرکباتا مک رقک.
( )۵رعررنعد اکمعک مراک نمک تقبنک قل ب برمع سد ( )۵۵سعلیک ق ( )۲۵سع اکمک لعلفع کر بکبر  ،تقعدوک اوقیش رب
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رقر کبقررلعنا مرعللا نمعینک .حعلک بنفصع منکرج ج و ( )۵فقورۀ ( )۱بیود موعک ق حعلوک منوکرج فقورۀ ( )۳موعکۀ ( )۲۲بیود
مقرر ب بید حام مستثنک بسک.
محاسبۀ حقوق تقاعد
مادۀ هفتم:

( )۱حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک لا بسعس مکک اکمک لعلفع ب تعریخ رمق لا رعر محعسلا مک گرکک.

( )۲کقرۀ تحصی لعالتر ب لارقریع رعررنعد اکمعک مراک را کر ققک معید همعد کقر  ،مؤفقعنوا بنجوعم یعفتوا لعروک ق موکک
برتغع لا دهک هعز منکرج فقر هعز ( ۳،۲ق )۴معکۀ چهعرم بید مقرر نی لا کقرۀ تقعدک آنهوع محعسولا موک روقک ،مرورقر
لربیناا ب م ک آنهع ق سهمیۀ بکبر رل بحاعم منکرج معکۀ ( )۵بید مقورر فیصوکز تقعدوک قضوع ق لوا حسوعب ذایورۀ تقعدوک
بنتقع یعفتا لعرک.

( )۳کقرۀ رعر آمق ز رعررنعد اکمعک مراک لا کقرۀ رعر ق سنجش حقق تقعدک آنهع قعل محعسلا مک لعرک مررقر لربیناا
ب م ک رعر آمق ق لقکجۀ بکبرۀ رل بحاعم معکۀ ( )۵بید مقرر سهمیۀ تقعدک قضوع ق لوا حسوعب ذایورۀ تقعدوک بنتقوع یعفتوا
لعرک.
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محاسبۀ جزء مزد در حقوق تقاعد
مادۀ هشتم:
بمتیع بتیاا مرعل بحاعم قعنقد ج و م ک رنعاتا رک  ،کر سنجش حقوق تقعدوک رعررنوعد اوکمعک مراوک کر نظور گرفتوا موک
رقک.
طرز سنجش دورۀ کار در حقوق تقاعد
مادۀ نهم:
( )۱کر سنجش کقرۀ رعر ،رعررنعد اکمعک مراوک روا کر رعرهوعز یور مینوک یوع رعرهوعز لوع روربیر مضور صوحک بروتغع
کبرتا لعرنک ،هر چهعر سع رعر آنهع پنج سع محعسلا مک رقک.
( )۲کر تثلیک ق سنجش حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک ،مکک رش مع یع لیرتر ب آد یک سع محعسولا گرکیوک ق موکک
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رمتر ب رش مع قعل محعسلا نمک لعرک.
اندازۀ حقوق تقاعد
مادۀ دهم:

( ) ۱حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را مکک اکمک آنهع ب یک سع بلوک پونج سوع لعروک ،کر لربلور هور سوع اوکمک کق
معها آارید م ک معهقبر لسک لع بج بز آد ،لا صقرک یالعرگک پرکباتا مک رقک.

( )۲حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را مکک اکمک آنهع لیرتر ب پنج سع بلک ک سع لعرک ،کر لربلور هور سوع اوکمک
کق نیم معها آارید م ک معهقبر لسک لع بج بز آد ،لا صقرک یالعرگک پرکباتا مک رقک.

( ) ۳حقق معهعنۀ تقعدک رعررنوعد اوکمعک مراوک روا موکک اوکمک آنهوع لیروتر ب ک سوع لعروک ،لوا بسوعس سوع هوعز اوکمک،
ضرب آارید م ک ضرب ( )۲فیصک محعسلا مک گرکک.
( )۴حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک ب ( )۸۰فیصک آارید م ک معهقبر لسک لع بج بز آد لیرتر لقک نمک تقبنک.
حقوق تقاعد کارکنان متوفی
مادۀ یازدهم:
( ) ۱حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را قل ب سق لا تقعدک یع لعک ب تورظ قظیفوا فوقک نمعینوک ،لوربز لع معنوکگعد آنهوع
رقر ذی پرکباتا مک رقک:
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 -۱کر صوقرتک روا موکک اووکمک آنهوع یوک سوع بلووک ک سوع لعروک )۱۲( ،معهووا آاورید مو ک لسوک مرلووقر لوع بجو بز آد لووا
صقرک یالعرگک یع کر صقرک تقعضعز قرثا لا بقسعر.
 -۲کر صقرتک را مکک اکمک آنهع لیرتر ب ک سع بلک لیسک ق پنج سوع لعروک )۳۶( ،معهوا آاورید مو ک لسوک مرلوقر لوع
بج بز آد لا صقرک یالعرگک یع کر صقرک تقعضعز قرثا لا بقسعر.
 -۳کر صووقرتک رووا مووکک اووکمک قز لیرووتر ب ( )۲۵سووع لعرووک )۶۰( ،معهووا آاوورید م و ک لسووک مرلووقر لووع بج و بز آد لووا
صقرک یالعرگک یع کر صقرک تقعضعز قرثا لا بقسعر.
( )۲رعررنووعد اووکمعک مراووک ر و ا مووکک اووکمک قز رمتوور ب یووک سووع لعرووک ،مجمووقم سووهمیا هووعز قضووع رووکۀ تقعدووک لووربز
لع معنکگعد آنهع مسترک مک گرکک.
( )۳کر حعالک منکرج فقرۀ ( )۱بید معک  ،لع معنکگعد ب حقق تقعدک منکرج معکۀ کهم بید مقرر مستفیک رک نمک تقبننک.
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( )۴رعررنعد اکمعک مراک را کر جریعد اکمک یع لعالثر بجوربز قظیفوا فوقک نمعینوک ،لوکقد نظرکبروک موکک اوکمک ،لوربز
لع معنکگعد آنهع ( ) ۶۰معها آارید م ک معهقبر لسک لع بج بز آد رقر یالعرگک یع کر صقرک تقعضعز قرثا ،لا بقسوعر لوا
دنقبد حقق تقعدک پرکباتا مک رقک.

( )۵رعررنعد اکمعک مراک را لعک ب تقعدک فقک نمعینوک ،لع معنوکگعد آنهوع ب ( )۳۶معهوا حقوق تقعدوک روقر یالوعرگک یوع کر
صقرک تقعضعز قرثا ،لا بقسعر ،مستفیک مک گرکنک.

( )۶تثلیک لع معنکگعد لا مقجب قثیقۀ رردک صقرک مک گیرک.

( )۷حقق تقعدک لا لع معنک پرکباتا رک یع میعد لع معنکگعد لا صقرک مسعقز تقسیم مک گرکک.
حقوق تقاعد برای بازماندگان
مادۀ دوازدهم:

حقق تقعدک لا رعررنعد متقعدک یع قری قعنقنک آنهع یع لع معنکگعد یع قری قعنقنک یع قصک آنهع پرکباتا مک رقک.
تصدیق معلولیت
مادۀ سیزدهم:
تقعدک رعررنعد اکمعک مراک کر صقرک معرقلیوک یوع مریضوک کبقموکبرز روا موعنع بجوربز قظیفوا گورکک ،لوا بسوعس تصوکی
رمیسیقد صحک تثلیک معرقلیک یع مربجع لع صالحیک ق برک صحک دعما صقرک مک گیرک.
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حقوق تقاعد ناشی از معلولیت
مادۀ چهاردهم:
( )۱حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را کر جریعد اکمک ق لعالثر بجربز قظیفا معرق گرکنک ،لا ترتیوب ذیو سونجش ق
لا رقر مستمر پرکباتا مک رقک:
 -۱کر صقرتک را قکرک آنهع بلک ( )۶۰فیصوک روعهش یعفتوا لعروک )۵۰( ،فیصوک آاورید مو ک موعهقبر لسوک لوکقد نظرکبروک
مکک اکمک.
 -۲کر صقرتک را قکرک روعر آنهوع لیروتر ب ( )۶۰فیصوک روعهش یعفتوا لعروک )۸۰( ،فیصوک آاورید مو ک موعهقبر لسوک لوکقد
نظرکبرک مکک اکمک.
 -۳کر صقرتک را متقعدک منکرج فقرۀ ( )۱بید معک فقک نمعیک ،لع معنکگعد قز ب ( )۳۶معها ح تقعدک لوا روقر یالوعرگک

معلولیت غیر مرتبط به کار
مادۀ پانزدهم:
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یع کر صقرک تقعضعز قرثا ،لا بقسعر مستفیک مک گرکنک.

( )۱حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را اعرج ب قظیفا معرق گرکنک ،لا ترتیب ذی سنجش ق رقر مستمر پرکباتا مک
رقک:

 -۱کر صقرتک را قکرک رعر آنهع ( )۶۰فیصک یع لیرتر ب آد رعهش یعفتا لعرک ق مکک اکمک آنهع ( )۲۵سع ق یع لیرتر ب
آد لعرک ،مرعل حام منکرج فقرۀ ( )۳معکۀ کهم بید مقرر .

 -۲کر صقرتک را قکرک رعر آنهع ( )۶۰فیصک ق یع لیرتر ب آد رعهش یعفتا لعرک ق مکک اوکمک قز لیروتر ب یوک سوع ق
رمتر ب ( )۲۵سع لعرک ،مععک ( )۵۰فیصک آارید م ک معهقبر.

 -۳کر صقرتک را قکرک رعر آنهع ( ۳۰بلک  )۶۰فیصک رعهش یعفتا لعرک ق مکک اکمک آنهوع لیروتر ب یوک سوع ق رمتور ب
( )۲۵سع لعرک ،مععک ( )۳۰فیصک آارید م ک معهقبر.
( )۲حقق معرقلیک لکقد کر نظرکبرک سد ق تن ی منکرج فقرۀ ( )۱معکۀ ( )۲۲بید مقرر محعسلا ق پرکباک مک گرکک.
( )۳حعالک معرقلیک منکرج فقرۀ ( )۱بید معک لعک ب برمع هر سا سع ب ررش رمیسیقد صحک تثلیک معرقلیوک بر یوعلک
مک گرکک .کر صقرک رعهش یع بف بیش کرجۀ معرقلیک حقق تقعدک آنهع لا بسعس بحاعم منکرج فقرۀ ( )۱بید معک سنجش ق
پرکباتا مک رقک.
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( )۴کر صقرتک را حقق تقعدوک معروق منوکرج فقورۀ ( )۱بیود موعک لوا بسوعس موکک اوکمک مروعل فقورۀ ( )۳موعکۀ کهوم بیود
مقرر لیرتر تثلیک گرکک ،قز مک تقبنک لا بنتاعب اقک ب یک نقم آد بستفعک نمعیک.
محرومیت از حق تقاعد متقاعد معلول
مادۀ شانزدهم:
رعررنعد متقعدک معرق کر حعالک ذی ب حقق تقعدک محرقم مک گرکنک:
 -۱کر صقرتک را لعک ب معرقلیک تقبنع ک رعر رب حعص نمعینک.
 -۲کر صقرتک را ثعلک گرکک ،معرقلیک آنا نعرک ب بدتیعک لا مقبک ماکر لعرک.
 -۳کر صقرتک را ثعلک گرکک ،بسنعک تثلیک معرقلیک ت قیر رک لعرک.

مادۀ هفدهم:
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حقوق تقاعد بازماندگان کارکنان مفقود

حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک روا ب مفققکیوک آنهوع لویش ب چهوعر سوع سوپرز روک لعروک ،لرقیوک قثیقوۀ روردک لوربز
لع معنکگعد آنهع مععک ( )۳۶معها آارید م ک معهقبر لسک رقر یالعرگک یع کر صقرک تقعضعز قرثا ،لوا بقسوعر پرکباتوا
مک رقک.
حقوق تقاعد حالت انفصال
مادۀ هجدهم:

حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک را ب حعلک بنفصع لا تقعدوک سوق موک گرکنوک ،مروعل بحاوعم بیود مقورر پرکباتوا موک
رقک.
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فصل سوم
احکام متفرقه
افزودی حقوق تقاعد
مادۀ نزدهم:
حقق تقعدک رعررنعد متقعدک ،متنعسب لا بف قکز دموقمک مو ک رعررنوعد اوکمعک مراوک لور حوع مروعل رر بلعمو جکبگعنوا
بیاا ب ررش ق برک هعز رعر ق بمقر بجتمعدک ،رهکب ق معروقلید ق معلیوا ق رمیسویقد مسوتق بصوالحعک بکبرز ق اوکمعک
مراک ترتیب مک رقک ،بف قک مک گرکک.
محل اجرای حقوق تقاعد
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مادۀ بیستم:

حقق تقعدک رعررنعد اکمعک مراک ق منسقلید بکبربک منکرج معکۀ چهعرم بیود مقورر ب رریو بکبرۀ ا ینوۀ تقعدوک پرکباتوا
مک رقک.
طرز محاسبۀ حقوق تقاعد
مادۀ بیست و یکم:

رعررنعد اکمعک مراک را لعک ب رمقلیک کر سیستم جکیک رتب ق مععرعک منوکرج قوعنقد رعررنوعد اوکمک مراوک ،تقعدوک موک
نمعینک ،حقق تقعدک آنهع لع ردعیک حام منکرج فقرۀ ( )۳معکۀ کهم بید مقرر حسب ذی محعسلا مک گرکک:

 -۱کر صقرتک را مکک اکمک آنهع کر سیستم جکیک رتب ق مععرعک ،رمتر ب ( )۳سع لعرک ،آاورید مو ک موعهقبر لسوک لوع
بج بز آد ضرب مجمقم کقرۀ اکمک قلرک ،ضرب ( )۱/۴فیصک.

 -۲کر صوقرتک روا موکک اوکمک آنهووع کر سیسوتم جکیوک رتوب ق مععرووعک ،بلوک ( )۵سوع لعروک ،آاوورید مو ک موعهقبر لسوک لووع
بج بز آد ضرب مجمقم کقرۀ اکمک قلرک ضرب ( )۱/۷فیصک.
 -۳کر صقرتک را مکک اکمک آنهع کر سیستم جکیک رتب ق مععرعک ،لیرتر ب ( )۵سع لعرک ،آارید مو ک موعهقبر لسوک لوع
بج بز آد ضرب مجمقم کقرۀ اکمک قلرک ضرب ( )۲فیصک.

9

تنزیل یا تزئید حقوق تقاعد
مادۀ بیست و دوم:
( )۱رعررنعد اکمعک مراک روا قلو ب برموع سود ( )۶۳سوعلیک کراقبسوک تقعدوک نمعینوک ،حقوق سوعالنۀ آنهوع ( )۳فیصوک کر
لربلر هر سع رقر کقبمکبر بلک تامی سد ( )۶۳سعلیک تن ی مک یعلک.
( )۲رعررنعنک را لا بسعس پعیعد کقرۀ رعر ( ۴۰سع اکمک لعلفع ) ،فقک ،مفققکیک ،معرقلیک ق مریضوک کقبمکبریاوا موعنع
بجربز قظیفا گرکک ،متقعدک مک رقنک .ب حام منکرج فقرۀ ( )۱بید معک مستثنک بنک.
( )۳رعررنعد اکمعک مراک را قل ب برمع ( )۲۵سوع اوکمک لعلفعو ق قلو ب برموع سود ( )۵۵سوعلیک کراقبسوک تقعدوک
نمعینک ،معنک مک تقبننک ب حقق تقعدک مستفیک رقنک روا سود ( )۶۵سوعلیک رب تامیو نمعینوک ،کر بیود صوقرک حقوق تقعدوک
آنهع رقر مام پرکباتا مک رقک.
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( )۴رعررنعنک را سد ( )۶۵سعلیک رب تامی ق لنعلر ضرقرک بکبر ق مقبفقۀ آنهوع روا تقبنوع ک روعر رب کبروتا لعرونک ق رلو
بحاعم قعنقد تمکیک اکمک آنهع منظقر گرکک ،کر بینصوقرک کر لربلور هور سوع اوکمک لعوکز ،سوعالنا ( )۳فیصوک کر سونجش
حقق تقعدک آنهع رقر ت یک لا دم مک آیک ،مررقر لربیناا حقق تقعدک ب ( )۸۰فیصک آارید م ک معهقبر آنهع لیروتر نوا
گرکک.

( )۵حام منکرج فقرۀ ( )۱بید معک پنج سع لعک ب بنفعذ بید مقرر قعل ترلی مک لعرک.
عدم وضع مالیه
مادۀ بیست و سوم:

ب حقق تقعدک معلیا قضع نمک گرکک.
حق شکایت
مادۀ بیست و چهارم:

( )۱لا منظقر رسیکگک لا راعیعک رعررنعد اکمعک مراک متقعدک یع لع معنکگعد یع قری قعنقنک یع قصک آنهع ملنوک لور رور
محعسلا ق پرکباک حقق تقعدک ،رمیسیقد متروا ب ( )۳نفور ب رعررنوعد مسوراک ق برک روعر ق بموقر بجتموعدک ،روهکب ق
معرقلید ق کق نفر ب رمیسیقد مستق بصالحعک بکبرز ق اکمعک مراک بیجعک مک گرکک.
( )۲رعررنعد اکمعک مراک متقعدک یع لع معنکگعد یع قری قعنقنک یع قصک آنهع موک تقبننوک ،کر صوقرک دوکم قنعدوک ب رور
محعسلا ق پرکباک حقق تقعدک لا رمیسیقد منکرج فقرۀ ( )۱بید معک راعیک نمعیک.
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کر صقرک دکم قنعدک لا تصمیم رمیسیقد ،رعرک مک تقبنک لا محاما مربجعا نمعیک.
عدم استخدام مجدد
مادۀ بیست و پنجم:
رعررنعد کر حعالک آتک متقعدک گرکیک ق کقلعر لا حیث رعررنعد اکمعک مراک کر بکبر بستاکبم رک نمک تقبننک:
 -۱پعیعد ( )۴۰سع رعر لعلفع کر بکبر .
 -۲معرقلیک ررک کبیمک ق مریضک کقبمکبر را معنع بجربز قظیفا گرکک.
 -۳سعیر حعالتک را کر بسنعک تقنینک پیرلینک رک لعرک.
نظارت از تطبیق یک سان مقرره
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مادۀ بیست و ششم:

ق برک رعر ق بمقر بجتمعدک ،رهکب ق معرقلید رمیسیقد مستق بصالحعک بکبرز ق اکمعک مراک هر یک کر لاش مرلوقر
ب ترلی یک سعد بید مقرر نظعرک مک نمعینک.
وضع طرزالعمل
مادۀ بیست و هفتم:

ق برک رووعر ق بمووقر بجتمووعدک ،رووهکب ق معرووقلید کر مرووقر لووع رمیسوویقد مسووتق ق بصووالحعک بکبرز ق اووکمعک مراووک،
رر بلعم هع ق رهنمقک هعز ال م رب غرض ترلی بید مقرر قضع مک نمعیک.
انفاذ
مادۀ بیست و هشتم:
بید مقرر یک مع لعک ب نرر کر جریکۀ رسمک نعفذ مک گرکک.
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تصحیح ضروری:
 -۱ک ( )۱۶مخ پا ( )۲ررښا رک کز (سنک) پا (سنکقنق) تصحیح ري.
 -۲ک ( )۳۹مخ پا ( )۱۷ررښا رې ک (( )۱فقرې) لا ررمې قرقستا ک (معکې) ررما بی بک ري.
 -۳کر سرر هفکهم ،صفحا ( )۳۹قل ب ررما (معک ) ،ررمعک (فقر ( ))1بف قک گرکک.
 -۴ک ( )۵۶مخ پا ( )۱۴ررښا کز ک (پا سرق رې ( ))۸۰جمرا حذش ري.
 -۵کر سرر سقم ق کهم ،صفحا ( )۵۷ررمعک (قز) لا ررمعک (قز) لا ررمعک (آنهع) تصحیح گرکک.
 -۶ک ( )۶۷مخ پا ( )۵ررښا رې ک (سم) ررما پا (ضرب) تصحیح رک.
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