د افغانستان اسالمي امارت

رسمی جریده
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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 مزد اضافی کارکنانیکه در عین اداره با چند ماشین و یا در چند حرفه کار می نمایند

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 مزد اضافی کارکنانیکه در عین اداره با چند ماشین و یا در چند حرفه کار می نمایند
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول:
این مقرره به تا ٔسی از حکم فقرهٔ ( )۴مادهٔ ( )۷۰قانون کار به منظور تنظیم و تثبیت مزد اضافی کارکنانیکه در عین
اداره با چند ماشین و یا در چند حرفه باالتر از معیار (نورم) معینه (معیار عرضهٔ خدمت) کار می نمایند ،وضع
گردیده است.
ماد ٔه دوم:
اصطالحات آتی در این مقرره معانی ذیل را افاده مینماید:
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 -۰کار باالی چند ماشین :کار همزمان کارکن و یا گروهی از کارکنان باالی چند ماشین می باشد.

 -۴کار در چند حرفه :شکلی از سازماندهی کار ،که کارکن ،کار مربوط به حرفه های مختلف را انجام میدهد.
 -۳معیار (نورم) عرض ٔه خدمت :تعداد ماشین آالت ،میکانیزم ها و محالت کار که توسط کارکن و یا گروهی از
کارکنان باالی آن صورت میگیرد.
ماد ٔه سوم:

کار اضافی باالی ماشین و یا حرفهٔ جدید باالتر از معیار معینه عرضه خدمت در زمان توقف و یا وقفهٔ که بنابر
خصوصیت کار و تکنالوژی تولید به کارکن دست میدهد ،صورت گرفته میتواند.

فصل دوم
شرائط استفاده از مزد اضافی
ماد ٔه چهارم:
کارکن زمانی مستحق کار باالی ماشین و یا حرفهٔ دیگر باالتر از معیار معینهٔ عرضهٔ خدمت و دریافت مزد اضافی
میگردد که به شکل منظم معیار کار و تولید خویش را با کیفیت معینی تطبیق نموده و در میزان کار و حجم تولیداتی
که کارکن مستقیما ً باجرای آن توظیف می باشد کاهش رونما نگردد.
ماد ٔه پنجم:
کارکنانیکه بنابر مکلفیت وظیفوی باالی چند ماشین و یا بیشتر از یک حرفه در عین رشته یا وظیفه مطابق به معیار
شده عرضهٔ خدمت مسؤلیت انجام کار را داشته باشند مستحق دریافت مزد اضافی مندرج این مقرره
معینه و تثبیت
ٔ
نمیگردند.
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ماد ٔه ششم:

کارکن در صورتی از مزد اضافی مندرج این مقرره مستفید میگردد که کار آن باالی ماشین یا حرف ٔه باالتر از معیار
معینهٔ عرضهٔ خدمت عمالً منتج به افزایش تولید شده حرفه و کار مذکور ایجاب مهارت و تخصص را بنماید که سائر
کارکنان به انجام آن قادر نباشند.

فصل سوم

انداز ٔه مزد اضافی و نحو ٔه پرداخت آن

ماد ٔه هفتم:

با رعایت احکام مندرج فصل دوم این مقرره برای کارکنانیکه در چند ماشین و یا چند حرفه باالتر از معیار معین ٔه
عرضهٔ خدمت کار می نمایند ،پرداخت مزد اضافی به ترتیب آتی صورت میگیرد:
 -۰در برابر کار باالی هر ماشین و یا حرفه باالتر از معیار میعنهٔ عرضهٔ خدمت ( )۱فیصد مزد اصلی ماهوار
کارکن.
 -۴حد اعظمی مزد اضافی کار باالی چند ماشین و یا حرفه باالتر از معیار معینهٔ عرضهٔ خدمت از ( )۴۱فیصد مزد
اصلی ماهوار کارکن اضافه بوده نمیتواند.
ماد ٔه هشتم:
پرداخت مزد اضافی کار باالی چند ماشین و یا حرفه باالتر از معیار معین ٔه عرض ٔه خدمت ،در اخیر هر ماه بعد از
تائید مسؤل بخش ،تصدیق آمر مربوط و منظوری آمر اعطای درجه اول صورت میگیرد.

ماد ٔه نهم:
آمر مسؤل بخش مکلف است از صورت کار کارکن که باالی چند ماشین و یا حرفه باالتر از معیار معینهٔ عرضهٔ
خدمت کار مینماید ،طی سه نقل در جدول معینه تصدیق ،یک نقل آنرا در بخش مربوط نگهداری و دو نقل دیگر آنرا
به شعبات مربوط ارسال بدارد.
جدول تصدیق کار کارکن باالی چند ماشین و یا حرفه باالتر از معیار عرضه خدمت
شماره

شهرت
اسم

وظیفه
ولد

تعداد ماشین و یا حرفه مطابق

تعداد ماشین و یا حرفه که باالتر از

به معیار عرضه خدمت

معیار عرضه خدمت کار شده است

اسم و امضای مسؤل بخش

منظوری آمر اعطا
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ماد ٔه دهم:

تصدیق آمر مربوط

مالحظات

هر گاه تعداد ماشین و یا حرفه های که کارکن باالتر از معیار معین ٔه عرض ٔه خدمت باالی آن کار مینماید ،کاهش یابد،
به تناسب آن مزد اضافی نیز کاهش می یابد.
ماد ٔه یازدهم:

مزد اضافی ناشی از کار باالی چند ماشین و یا حرفه باالتر از معیار معینهٔ عرضهٔ خدمت در حاالت ذیل قطع
میگردد:

 -۰هر گاه در تطبیق معیار یا حجم تولید و یا انجام کار از طرف کارکن کاهش و سکتگی به میان آید.
 -۴در صورتی که کارکن به کار دیگری تبدیل و یا منفک گردد.

فصل چهارم
احکام نهائی
ماد ٔه دوازدهم:
به منظور اینکه مزد اضافی کار باالی چند ماشین و یا چند حرفه باالتر از معیار عرضهٔ خدمت تحقق یابد ،ادارات،
معیار عرض ٔه خدمت را مطابق به خصوصیات کار و سائر مشخصات از طریق هیئت متجرب فنی و تخنیکی طرح و
تطبیق نمایند.
ماد ٔه سیزدهم:
تعداد ماشین و یا حرفه های که کارکن باالتر از معیار معینهٔ عرضهٔ خدمت باالی آنها کار مینماید ،از طرف اداره با
نظرداشت شرائط مشخص کار تعین و تثبیت میگردد.
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ماد ٔه چهاردهم:

مقرره مزد اضافی کارکنانیکه در عین اداره
جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن
این مقرره بعد از توشیح نافذ و در
ٔ
ٔ
ملغی شمرده
جریده رسمی شماره ( )۶۷۱مؤرخ  ۳۰سرطان ۰۳۶۷
با چند ماشین و یا چند حرفه کار مینمایند منتشره
ٰ
ٔ
میشود.

