د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره هژدهم  ۳۰قوس ۱۳۶۶
نمبر مسلسل ۶۵۵ -

تعدیل جدول کاهش قدرت کار

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۳۵
مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۶
در مورد تعدیل جدول کاهش قدرت کار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مورد تعدیل جدول کاهش قدرت کار منضمه مقرره تنظیم کمیسیون های تثبیت معلولیت منتشره شماره ( )۱۶جریده
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رسمی ( )۲۰عقرب  ۱۳۶۱شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:

ماده اول :ماده های اش ضمیمه مقرره تنظیم کمیسیون های صحی تثبیت معلولیت قرار ذیل تعدیل گردد:
 -۱در شماره سوم جز (د) ذیلا ایزاد گردد:

د :دیفکت عظام قحف که سطح ان سه سانتی متر مربع و اضافه از آن باشد بدون تشوشات

فیصدی کاهش دایمی

قدرت کار عمومی

نورولوژیک ،دیفکت کمتر از آن باتضمان دماغی قابل رویت ،ترمیم جرحه دماغی بشکل ثانوی ۳۰
بعد از اختلطات انتانی موجودیت اجسام اجنبی در دماغ بدون تشوشات نورولوژیک.

 -۲درشماره هفتم در جز (الف) فیصدی کاهش دایمی قدرت کار از  ۴۰به  ۶۰و در جز (ب)
فیصدی کاهش دایمی قدرت کار از  ۲۰به  ۳۰تعدیل گردد.
 -۳در شماره دهم جز (ج) ذیلا تعدیل گردد:
ج :در صورت از دست دادن وظیفه مکمل یک عصب  Median Up nel, Radiaxهرگاه

چپ  -راست

عصب دیگری علوه بر یکی از عصب متذکره بصورت کلی وظیفه خود را از دست داده باشد ۲۵ – ۲۰
افزودی پانزده فیصد کاهش قدرت کار را برای هر یک مد نظر گرفته شود.
 -۴در شماره یازدهم جز (ج) ذیلا تعدیل گردد:
۶۰
ج :در صورت از دست دادن مکمل وظیفه عصب سیاتیک ( )N. Isehiadius

 -۵در شماره یازدهم جز (د) ذیلا ایزاد گردد:
د :در صورت از دست دادن مکمل وظیفه عصب ( ) Plexus

۲۰

 -۶در شماره پنجاهم بعد از جز (ج) متن ذیل ایزاد گردد:
در صورت پروتیز اوعیه کبیره مریض تابع معاینه مجدد در هر پنج سال باشد.
قدرت کار مذکور با در نظر داشت تشوشات وظیفوی طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر و
محاسبه میباشد.
 -۷در شماره یکصدو پنجاهم فیصدی کاهش دایمی قدرت کار از  ۵۰به  ۶۰تعدیل گردد.
 -۸در شماره یکصدو پنجا و دوم جز (د) و (هـ) ذیلا ایزاد گردد:
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د :کوتاهی حقیقی طرف سفلی اضافه تر از ( )۶سانتی متر.

هـ :کوتاهی حقیقی طرف سفلی اضافه تر از ( )۱۲سانتی متر.
ماده دوم :این تعدیل بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

۳۰
۴۰

