د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدل وزارت
رسمی جریده
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قانون رخصتی والدی

شماره (())۵

AC
نمبر مسلسل ()۴۲۸

تاریخ ( )۱۶جوزا سال ۱۳۵۸

عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۱۶۶۹در جلسه تاریخی  ۵۸/۳/۱۳با مالحظه ورقه عرض شماره ()۷۰۹
مورخ ۱۳۵۸/۳/۱۰وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نموده:
« قانون رخصتی والدی بداخل پنج ماده منظور است.
در زمینه فرمان تقنینی گرفته شود :
مرا تب تصویب مجلس وزراء که به منظوری حضور رئیس شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده و
بفرمان تقنینی شماره ( )۱۹۳۷مورخ  ۱۳۵۸/۳/۱۶رئیس شورای انقالبی تائید و به حکومت ابالغ گردیده بشما اطالع
و توام هذا یک کاپی از قانون مذکور ارسال میگردد تا در جریده رسمی نشر گردد.
حفیظ هللا امین لومړی وزیر
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قانون رخصتی والدی
ماده اول:
کارکنان اناث ادارات دولتی ،نیمه دولتی و خصو صی بر عالوه سایر رخصتی های قانونی مستحق ( )۹۰روز
رخصتی والدی با معاش و ضمایم آن میباشند.
ماده دوم:
کارکنان اناث بعد از ختم رخصتی والدی مندرج ماده اول این قانون به اثر درخواست تحریری میتوانند رخصتی بدون
معاش که از ( )۲۷۰روز تجاوز نکند مطالبه نمایند.
ماده سوم:
رخصتی بدون معاش مندرج ماده دوم این قانون به ارتقای درجه و قدم ترفیع و تقاعد کارکنان اناث محاسبه گردیده از

ماده چهارم:
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تاریخ مراجعه رسمی مستحق معاش شناخته میشوند.

با نفاذ این قانون حکم ماده ( )۳۴قانون مامورین دولت منتشره شماره ( )۳۶۴مورخه  ۱۲جوزای  ۱۳۵۶جریده
رسمی ،حکم ماده ( )۱۹قانون استخدام ،ترفیع و تقاعد پلیس و ژاندارم منتشره شماره
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( )۲۵۳مورخ  ۲۸میزان  ۱۳۵۲جریده رسمی ،فرمان شماره ( )۱۷۷مورخ  ۱۱حمل  ۱۳۵۰صدارت اعظمی راجع
به ضمیمه تعلیماتنامه اجیران اردو منتشره شماره ( )۱۸۴مورخ  ۱۵ثور ۱۳۵۰جریده رسمی ،فرمان شماره ()۱۲۵۹
مورخ  ۷حوت  ۱۳۵۳صدارت اعظمی (راجع به رخصتی والدی مستخدمین و کارگران اناث مؤسسات و فابریکات)
منتشره شماره ( )۲۹۶مورخ  ۱۶حمل  ۱۳۵۴جریده رسمی و احکام سایر قوانین و فرامین که مخالف حکمی از
احکام این قانون باشد ملغی شناخته میشود.
ماده پنجم :
ا ین قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

