د افغانستان اسالمي امارت

رسمی جریده

AC
KU

د چاپ نیټه:

( سه شنبه ) د  ۰۲۴۱هـ ق کال د ذوالقعدة الحرام د میاشتی نهمه نیټه

د امتیاز خاوند :د عدلیي وزارت

پنځمه ګڼه

پرله پسی نمبر ۱۹۰
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مقرر ٔه رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز مامورین و اجیران قراردادی

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در بار ٔه انفاذ تعداد ( )۴۰مقرره
شماره۲۴ :
تاریخ۰۲۴۱/۰۰/۲ :
به اساس مصوبهٔ شماره ( )۰۱مؤرخ  ۰۲۴۱/۰۱/۹شورای وزیران امارت اسالمی افغانستان مقرره های ذیل را:
 -۰مقررهٔ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان بداخل ( )۶فصل و ( )۲۲ماده.
مقرره رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز مامورین و اجیران قراردادی بداخل ( )۳فصل و ( )۸ماده.
-۴
ٔ
مقرره شرائط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی بداخل ( )۲فصل و ( )۰۱ماده.
-۳
ٔ
 -۲مقررهٔ اضافه کاری کارکنان بداخل ( )۳فصل و ( )۰۲ماده.
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نحوه تشویق کارکنان قراردادی بداخل ( )۳فصل و ( )۹ماده.
مقرره
-۱
ٔ
ٔ
مقرره کار شبانه بداخل ( )۳فصل و ( )۹ماده.
-۶
ٔ

 -۷مقررهٔ حل اختالف ناشی از کار بداخل ( )۱فصل و ( )۲۸ماده.
مقرره مسؤلیت مالی کارکنان بداخل ( )۲فصل و ( )۴۳ماده.
-۸
ٔ

مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی ساحوی بداخل ( )۳فصل و ( )۰۲ماده.
-۹
ٔ

 -۰۱مقررهٔ طرز ترتیب مجدد دفتر سوانح از بین رفتهٔ کارکنان امارتی بداخل ( )۳فصل و ( )۷ماده.
مقرره شرائط کارکنان روز مزد بداخل ( )۱فصل و ( )۰۶ماده.
-۰۰
ٔ

مقرره تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات بداخل ( )۱فصل و ( )۰۶ماده.
-۰۴
ٔ

 -۰۳مقررهٔ استخدام اتباع افغانی در نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم امارت اسالمی افغانستان
بداخل ( )۲فصل و ( )۴۳ماده.
 -۰۲مقررهٔ تصنیف ،تثبیت و ارتقای درجات اجیران قراردادی بداخل ( )۱فصل و ( )۰۸ماده.
عمده حفاظت کار و طرق عملی ایمنی (تخنیک) بداخل ( )۱فصل و ( )۳۳ماده.
مقرره معیار های
-۰۱
ٔ
ٔ
مقرره کار روز نامکمل ،هفتهٔ نامکمل حاصل کار و کار انجام شده بداخل ( )۱فصل و ( )۰۶ماده.
-۰۶
ٔ
 -۰۷مقررهٔ توزیع البسه کار و وسائل تحفظی بداخل ( )۳فصل و ( )۰۹ماده.
مقرره تنظیم مراقبت کار بداخل ( )۲فصل و ( )۴۶ماده.
-۰۸
ٔ

مقرره مزد اضافی کار کسانیکه در عین اداره با چند ماشین و یا چند حرفه کار مینماید بداخل ( )۲فصل و ()۰۲
-۰۹
ٔ
ماده.
مقرره جبران خساره و ضرر صحی مرتبط بکار بداخل ( )۱فصل و ( )۳۱ماده.
-۴۱
ٔ
 -۴۰مقررهٔ مراکز آموزش فنی و حرفوی بداخل ( )۶فصل و ( )۱۷ماده توشیح میدارم.
جریده رسمی نشر گردد.
این فرمان بعد از توشیح نافذ و در
ٔ
والسالم
خادم اسالم
امیر المؤمین مال دمحم عمر (مجاهد)
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مقرر ٔه رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز مامورین و اجیران قراردادی
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول:
این مقرره به تأسی از حکم فقرهٔ ( )۶مادهٔ پنجاه و چهارم قانون کار ،به منظور تنظیم شرائط استفاده از رخصتی
تفریحی با مزد ،اضافه از بیست روز مأمورین و اجیران قراردادی وضع گردیده است.
ماد ٔه دوم:
اصطالحات آتی در این مقرره معانی ذیل را دارد:
 -۰کار ثقیل :کاریکه از حد معمول (نورمال) و متوسط نیروی انسانی باالتر باشد.
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 -۴کار زیر زمینی :کاریکه انجام آن در سطح زمین ممکن نباشد.

 -۳کار مضر صحت :کاریکه حین انجام تعادل صحی شخص را بر هم زند.

فصل دوم

شرائط استفاده از رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز
ماد ٔه سوم:

مأمورین و اجیران قراردادی از رخصتی تفریحی اضافه از بیست روز در حاالت ذیل استفاده نموده می توانند:
 انجام کار های ثقیل. انجام کار های زیر زمینی. انجام کارهای مضر صحت. انجام کارهاییکه نظر به شرائط کار و تولید ایجاب فعالیت بال انقطاع را نموده و تقلیل وقت کار ممکن نباشد.ماد ٔه چهارم:
مامورین و اجیران قراردادی با رعایت حکم فقرهٔ ( )۲مادهٔ ( )۱۲قانون کار از امتیاز رخصت تفریحی اضافه از
بیست روز ،حسب ذیل استفاده مینمایند:
 -۰در کارهای ثقیل و زیر زمینی ساالنه ( )۴۱روز.

 -۴در کارهای مضر صحت و کارهاییکه تقلیل وقت کار ممکن نباشد ،ساالنه سی روز.

فصل سوم
احکام نهائی
ماد ٔه پنجم:
مأمورین و اجیران قراردادی وقتی از امتیاز رخصت تفریحی اضافه از بیست روز استفاده کرده میتوانند که در ادارهٔ
مربوط یازده ماه مسلسل کار نموده باشند.
ماد ٔه ششم:
رخصت تفریحی اضافه از بیست روز مأمورین و اجیران قراردادی به هیچ صورت ساالنه متجاوز از سی روز بوده
نمیتواند.
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ماد ٔه هفتم:

فهرست مشاغل کار ثقیل و زیر زمینی و مضر صحت به همکاری وزارت های صحت عامه ،معادن و صنائع و فوائد
عامه از طریق ریاست عمومی کار و امور اجتماعی ترتیب و به ادارات ابالغ میگردد.
ماد ٔه هشتم:

مقرره رخصتی تفریحی اضافه از بیست
جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن،
این مقرره بعد از توشیح نافذ و در
ٔ
ٔ
جریده رسمی ملغی شناخته میشود.
منتشره شماره ( )۷۲۸مؤرخ ۰۳۷۱/۱/۰۱
روز کارکنان
ٔ
ٔ

