د افغانستان اسالمي امارت
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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

مقرر ٔه کار شبانه
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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 کار شبانهٔ
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول:
این مقرره به تا ٔسی از حکم مادهٔ ( )۷۳قانون کار امارت اسالمی افغانستان ،به منظور تنظیم کار در اوقات شب و
تعیین پرداخت مزد برای ردیف های جداگانهٔ کارکنان (مامورین و اجیران قراردادی) که از طرف شب ایفای وظیفه
مینمایند ،وضع گردیده است.
ماد ٔه دوم:
اداره مکلف است هیئتی (کمیسیونی) را به منظور تنظیم کار شبانه تشکیل نماید.

AC
KU

ماد ٔه سوم:

وظائف هیئت مندرج مادهٔ دوم این مقرره عبارت است از:
اندازه مزد کار شبان ٔه کارکنان.
 -۰تعیین و تشخیص
ٔ

 -۴نظارت از طرز پرداخت مزد کار شبانهٔ کارکنان.
 -۳نظارت از تطبیق مواد مندرج این مقرره.
ماد ٔه چهارم:

ماده ()۲۳
شده مندرج فقرات ( ۰و )۴
ٔ
( )۰در صورت کار در اثنای شب ،نوبت کار (شفت) باستثنای حاالت پیشبینی ٔ
قانون کار ،یک ساعت کمتر از وقت عادی کار می باشد.

( )۴احکام فقرهٔ ( ) ۰این ماده ،در حالیکه تقلیل وقت کار را برای کارکنانی که در کارهای زیر زمینی و شرائط کار
مضر صحت مشغول کار اند ،ایجاب نماید ،تطبیق نمی گردد.
ماد ٔه پنجم:
در صورت تعدد نوبت کار در اداره ،کارکنان شب کار در هر هفته به ترتیب نوبت ،طبق جدول تعویض میشوند.

فصل دوم
انداز ٔه مزد کار شبانه
ماد ٔه ششم:
اندازه ( )۰۱فیصد معاش ساعت
( )۰برای کارکنان شب کار در امور خدمات عامه در بدل هر ساعت کار شبانه ،به
ٔ
وار درجه یا رتب ٔه آنها بنام مزد کار شبانه به قسم اضافی پرداخته میشود.
( )۴برای کارکنان شب کار کارخانجات (فابریکات) صنعتی و تولیدی رقم پرداخت مزد کار شبانه در بدل هر ساعت
( )۰۱فیصد معاش ساعت وار درجه و یا رتبهٔ آنها به قسم اضافی پرداخته میشود.
( )۳برای کارکنانیکه در کارهای زیر زمینی ،صنعت ذغال سنگ ،بهره برداری تجهیزات مراکز (استیشن) برق ،در
اندازه ( )۴۱فیصد معاش ساعت وار
دستگاه های تولیدی انرژی برق و در بخارخانه ها ایفای وظیفه می نمایند ،به
ٔ
درجه یا رتبه در مقابل هر ساعت کار به قسم اضافی تادیه می گردد.
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( )۲کارکنانیکه در سائر کارهای تولیدی و صنعتی که با مشاغل مندرج فقرهٔ ( )۳این ماده از نظر خصوصیت کار
اداره مربوط ،موافقهٔ ریاست عمومی کار و امور اجتماعی و
معادل و یا مشابه بوده اجرای وظیفه میدارند ،به پیشنهاد
ٔ
وزارت مالیه شامل ردیف امتیازی ( )۴۱فیصد می گردند.
ماد ٔه هفتم:

اندازه مزد ساعات کار شبانه به طریق ٔه آتی محاسبه و سنجش میگردد:
ٔ

 -۰برای کارکنان روز مزد از طریق تقسیم مزد روزانه به تعداد ساعات کار روزانه که مطابق قوانین برای ردیف
مذکور تعیین شده است.

 -۴برای کارکنانیکه به صورت ماهوار مزد دریافت میدارند ،مزد ماهوار آنان تقسیم بر ساعات کار در یکماه.

فصل سوم
احکام نهائی
ماد ٔه هشتم:
اداره تنظیم میگردد.
آغاز و ختم کار شبان ٔه هر نوبت توسط لوائح نظم داخلی
ٔ
ماد ٔه نهم:
این مقرره بعد از توشیح نافذ و در جریدهٔ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن مقررهٔ کار شبانه منتشرهٔ شماره ( )۶۱۱مؤرخ
( )۳۱قوس سال  ۰۳۶۶هجری شمسی ملغی شناخته میشود.

