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د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۳ګڼه

د  ۱۳۵۰هجری شمسی

کال د ثور ۱۵

پرله پسی ګڼه ۱۸۴

د  ۱۹۷۱عیسوی کال د می ۵

فرمان نمبر ( )۱۷۷مورخ  ۵۰/۱/۱۱مقام منیع صدارت عظمی.
ع.ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۱۱۷در جلسه تاریخی  ۹/۱/۵۰با مالحظه ورقه عرض شماره ( )۹۶مورخ
 ۹/۱/۵۰وزارت عدلیه راجع به تعدیالت ضمیمه نمبر()۴جدول معاشات متعلق به ماده ( )۵۰و تعدیل ماده ( )۵۶و
ماده ( )۶۰تعلیمات نامه اجیران اردو و ضمیمه تعلیمات نامه اجیران اردو مراتب آتی را تصویب نمود:
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«تعدیل بعضی مواد تعلیمات نامه اجیران اردو بداخل چهار ماده و ضمیمه تعلیمات نامه اجیران اردو بداخل ( )۹ماده
که بمهر داراالنشاء رسیده منظور است».

مراتب این تصویب که از صحه حضور اعلیحضرت معظم همایونی گزارش یافته و بوسیله حکم شماره ۳۸-۱۲۹
تاریخ ۱۰حمل  ۱۳۵۰بصدارت ابالغ گردیده به جاللتماب شما اطالع داده شد تا طبق آن تعمیل نمائید.

محل امضاء عبدهللا یفتلی
معاون اول صدارت

تعدیل بعضی مواد تعلیماتنامه اجیران اردو
این تعدیل تعلیماتنامه به اساس احکام ماده دوم قانون اجیران دولت ترتیب یافته و به کافه امور ذاتی و حقوق اجیران
شامل میباشد:
 -۱تعدیل ضمیمه نمبر ( )۴جدول معاشات متعلق به ماده ( )۵۰تعلیماتنامه مذکور:
شاخص معاش اجیران که ضریب آن (ده)میباشد و حکومت میتواند توسط مقررات با در نظر گرفتن امکانات مالی
نوع و اهمیت را برای بعضی و تمام درجات تعبیر کند.
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در موارد خاص که ماهیت کار ضرورت اداره ایجاب کند استخدام اشخاص مسلکی برای وقت کامل یا قسمتی از وقت
به معاش خارج از حدود جدول معاشات اجیران مجاز است حقوق و وجایب شخصیکه باین نحو استخدام میشود و
همچنان مکلفیت های اداره استخدام کننده در حدود احکام این قانون توسط قرار داد پیشبینی میشود.
 -۲تعدیل ماده ( )۵۶تعلیماتنامه اجیران.

مدت استحقاق مریضی اجیران با معاش تام در یک سال ( )۲۰روز است درصورت مریضی های دوامدار که مانع
اجرای وظیفه شود معاش اجیر سه ماه از اداره و منسوبه پرداخته میشود در حال دوام مریضی قرارداد فسخ و اجیر
متقاعد میگردد.
 -۳تعدیل ماده ( )۶۰تعلیماتنامه اجیران.
الف -هرگاه اجیر در حادثه ناشی از وظیفه چنان معیوب شود که قابل به انجام دیگر وظیفه نباشد معاش آخرین او تا
ختم حیات برایش پرداخته میشود.
این معاش حین افزودی های عمومی معاشات اجیران دولت متناسبا افزود میگردد.
ب -تثبیت معیوبیت توسط کمیسیون طبی عسکری صورت میگیرد و معلول بعد از هر سه سال تحت معاینه طبی قرار
میگیرد .بعد رفع معیوبیت اگر مجددا مراجعه نماید استخدام شده میتواند در غیر آن بتقاعد سوق میشود.

ج -اگر اجیر در حادثه ناشی از اجرای وظیفه فوت کند عالوه بر شش ماه معاش به تناسب هر سال خدمت بکنیم ماهه
معاش او نیز به بازماندگانش یکدم تادیه میشود.
در غیر آن عالوه بر حقوق تقاعد دو ماهه معاش از طرف اداره منسوبه برای تکفین و تجهیز او پرداخته میشود.
 -۴این تعدیل بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می باشد.
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ضمیمه تعلیماتنامه اجیران اردو
 -۱ساعت کار اجیران اردو مطابق ساعت کار اداره و یا قطعه شان میباشد مگر آنکه در قرارداد طور دیگر موافقت
شده باشد.
 -۲اجیران اناث مستحق پنجاه روز رخصتی والدت میباشد.
 -۳سه فیصد معاش اجیر به حیث سهمیه او در خزینه تقاعد وضع میگردد.
 -۴آن اجیرانیکه بامور تولیدی ایفای وظیفه نمایند اگر در خارج از اوقات معینه کار به اجرای وظیفه مکلف شوند
حقوق اضافه کاری شان مطابق حقوق اضافه کاری مامورین پرداخته میشود.
 -۵حقوق تقاعد اجیر در صورتیکه ده سال یا بیشتر از آن خدمت نموده باشد یک ماه معاش مقابل هر سال خدمت
میباشد در صورتیکه اجیر قبل از اکمال ده سال خدمت تقاعد نماید مبلغی که از معاش او وضع شده دوباره بوی
پرداخته میشود و از این حقوق تقاعد ده ساله و بیشتر از آن کسانی استفاده میتوانند که ده سال و یا بیشتر از آن طور
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مسلسل به وظیفه متعهده در اردو خدمت نموده باشد.

 -۶حقوق تقاعد اجیر در صورت فوت به بازماندگان انتقال می یابد.

 -۷اجیر بعد از رسیدن به سن ( )۶۰سالگی و یا سی سال خدمت درصورت لزوم به تقاعد سوق میشود.
 -۸اجیر در انسجام میعاد تعهد تقاعد خود را درخواست کرده میتواند.
 -۹این ضمیمه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می باشد.

