د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

تعدیل مادۀ شصت و یکم قانون کار

تاریخ نشر )۴۲( :میزان سال  ۵۹۳۱ﮪ.ش
نمبر مسلسل)۵۴۹۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی پیرامون تعدیل
ماده شصت ویکم قانون کار
شماره)۵۵۱( :
تاریخ۵۹۳۱/۶/۵۱ :
ماده اول:
به تأسی از احکام جزء ( )۱۶ماده ( )۶۶و فمره ( )۱ماده ( )۴۶لانون اساسی افغانستان ،مصوبه شماره ( )۲۱۲مؤرخ
 ۱۳۴۱/۶/۲ولسی جرگه و مصوبه شماره ( )۲۰۲مؤرخ  ۱۳۴۱/۶/۲۴مشرانو جرگه در مورد تعدیل ماده ()۶۱
لانون کار را توشیح می دارم.
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ماده دوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی و متن تعدیل مذكور در جریده رسمی نشر
گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه
تعدیل ماده ( )۶۵قانون کار
شماره مسلسل)۴۵۲( :
تاریخ تصویب۵۹۳۱/۲/۲ :
ولسی جرگه به تأسی از حکم مندرج ماده نودم لانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،در جلسه عمومی روز
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دوشنبه مورخ  ۱۳۴۱/۶/۲خویش طرح پیشنهادی حکومت در رابطه با تعدیل ماده ( )۶۱لانون کار را با حذف بند دوم
فمره اول به اتفاق آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب نمود.

الحاج عبدالرووف ابراﮪیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه
در مورد تعدیل ماده ( )۶۵قانون کار
شماره)۴۱۱( :
تاریخ۵۹۳۱/۲/۴۳ :
مشرانو جرگه به تأسی از حکم ماده نودم لانون اساسی افغانستان ،تعدیل ماده ( )۶۱لانون کار را در جلسه عمومی
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روز سه شنبه مورخ  ۱۳۴۱/۶/۲۴خویش به اتفاق آراء تصویب نمود.

فضل ﮪادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

تعدیل ماده شصت ویکم قانون کار
ماده اول:
ماده شصت ویکم لانون کار منتشره جریده رسمی شماره ( )۴۶۶سال  ،۱۳۲۲به متن ذیل تعدیل گردد:
ماده شصت ویكم:
( )۱کارکن در برابر ساعات تعیین شده در روز یا شب مستحك مأكول به نرخ روز بوده که طور ماهوار لابل اجراء
می باشد.
( )۲مأكول معلمین ،مدرسین و استادان مکاتب ،مدارس و مؤسسات تربیه معلم ،مکاتب تخنیکی -مسلکی و سواد حیاتی
وزارت معارف در ایام رخصتی های زمستانی و تابستانی ،نیز لابل پرداخت می باشد.
ماده دوم:
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این تعدیل از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

