د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

AC
KU

رسمی جریده

شماره هژدهم  ۳۰قوس ۱۳۶۶
نمبر مسلسل ۶۵۵ -

مقرره کار شبانه

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۴۰
تاریخ ۱۳۶۶/۸/۲۶
در مورد مقرره کار شبانه
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:
((مقرره کار شبانه منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).
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سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری
دموکراتیک افغانستان

مقرره کار شبانه
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بتاسی از حکم ماده هشتاد و یکم قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم کار در اوقات شب و
تعیین پرداخت مزد برای کتگوری های جداگانه کارکنان (کارمندان ،کارگران و پرسونل خدماتی) که از طرف شب ایفای
وظیفه مینمایند وضع گردیده است.
ماده دوم:
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اداره مکلف است بمنظور تطبیق این مقرره بموافقه شورای نمایندگان اتحادیه صنفی مربوط کمیسیونی را که در ترکیب آن
نمایندگان اداره ،شعبات کار و مزد و اتحادیه صنفی شامل باشند تشکیل نماید.
ماده سوم:

وظایف کمیسیون مندرج ماده دوم این مقرره عبارت است از:
 -۱تعیین و تشخیص اندازه مزد کار شبانه کارکنان.

 -۲کنترول و نظارت از طرز پرداخت مزد کار شبانه کارکنان.
 -۳کنترول از تطبیق مواد مندرج این مقرره.
ماده چهارم:

( )۱در صورت کار در اثنای شب ،وقت کار (شفت) ،باستثنای حاالت پیشبینی شده فقرات ( ۱و  )۲ماده پنجاهم قانون
کار ،یک ساعت کمتر از وقت عادی کار میباشد.
( )۲احکام فقره ( )۱این ماده در حالتیکه تقلیل وقت کار را برای کارکنانیکه در کار های زیر زمینی و شرایط کار مضر
صحت مشغول کار اند ایجاب نماید تطبیق نمیگردد.

ماده پنجم:

در صورت تعدد شفت کار در اداره کارکنان شب کار در هر هفته به ترتیب نوبت طبق جدول تعویض میشوند.
ماده ششم:
( )۱برای زن و نوجوان اجرای کار شبانه در اداره باستثنای حاالت مندرج فقره ( )۲این ماده مجاز نیست.
( ) ۲زن باستثنای زن حامله و مادر دارای اطفال الی یکساله و شیر ده را میتوان در شفاخانه ها ،کلینیک های صحی و در
صورت موافقه او در ان بخش های اقتصاد ملی که ضرورت مبرم موجود باشد بطور نوبتی و طبق جدول شفت بکار
شبانه موظف نمود.

فصل دوم
اندازه مزد کار شبانه
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ماده هفتم:

( )۱برای کارکنان شب کار در امور خدمات عامه در بدل هر ساعت کار شبانه باندازه ( )۱۰فیصد معاش ساعت وار
درجه یا رتبه آنها بنام مزد کار شبانه بقسم اضافی پرداخته میشود.

( )۲برای کارکنان شب کار در فابریکات صنعتی و تولیدی رقم پرداخت مزد کار شبانه در بدل هر ساعت ( )۱۵فیصد
معاش ساعت وار درجه و یا رتبه آنها به قسم اضافی پرداخته میشود.

( )۳برای کارکنانیکه در کار های زیر زمینی ،صنعت ذغال سنگ ،بهره برداری تجهیزات استیشن های برق در دستگاه
های تولیدی انرژی برق و در بخارخانه ها ایفای وظیفه مینمایند باندازه ( )۲۰فیصد معاش ساعت وار درجه یا رتبه در
مقابل هر ساعت کار به قسم اضافی تادیه میگردد.

( )۴برای کارکنانیکه در سایر کار های تولیدی و صنعتی ،که با مشاغل مندرج فقره ( )۳این ماده از نظر خصوصیت کار
معادل و یا مشابه بوده ،اجرا وظیفه میدارند به پیشنهاد اداره مربوط موافقه کمیته دولتی کار و تامینات اجتماعی و وزارت
مالیه شامل کتگوری امتیازی ( )۲۰فیصد میگردند.
ماده هشتم:
اندازه مزد ساعات کار شبانه به طریقه آتی محاسبه و سنجش میگردد:
 -۱برای کارکنان روز مزد از طریق تقسیم مزد روزانه به تعداد ساعات کار روزانه که مطابق قوانین برای کتگوری
مزبور تعیین شده است.

 -۲برای کارکنانیکه مزد بصورت ماهوار دریافت میدارند مزد ماهوار آنان تقسیم بر ساعات کار در یکماه.

فصل سوم
احکام نهایی
ماده نهم:
آغاز و ختم کار شبانه (شفت) توسط لوایح نظم داخلی اداره تنظیم میگردد.
ماده دهم:
این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ و با انفاذ آن حکم شماره ( )۱۸۷۴مورخ  ۱۳۶۳/۷/۲۰شورای وزیران
جمهوری دموکراتیک افغانستان و سایر احکام و فرامین در مورد ملغی شناخته میشود.
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