د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت

رسمی

مسئول مدیر :دمحم حسین روستائی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۰۵ګڼه

د  ۰۵۲۱هجری شمسی کال

د میزان ۰۲

د  ۰۷۷۰عیسوی کال د اکتوبر ۷

پرله پسی ګڼه ۰۷۲

فرمان تقنینی نمبر ( )۹۹۲۲ - ۶۴۷مورخه ۰۲۳۱/۶/۶
ج ،ع.ج ،س ،ع دکتور عبدالظاهر صدراعظم!
تصویب شماره  ۴۴۲۲جلسه – تاریخی  ۰۵۲۱-۷-۲مجلس عالی وزرا راجع به ساعات کار روزانه کارگران
انجنیران و دیگر مامورین فنی روسا و مامورین اداری فابریکات و موسسات صناعتی که منظوری آن بوقت تعطیل
شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده  ۷۷قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ
میگردد.
جاللتمآب شما این اراده حضور ما را بدوایر مربوطه ابالغ و هدایت بدهید تا موضوع حین انعقاد مجدد جلسه شوری
طبق حکم ماده  ۷۷قانون اساسی برای طی مراحل نهایی به شوری ارسال شود.
احمد شاه وکیل سلطنت

فرمان نمبر ( )۹۲۰۲مورخه  ۳۱-۶-۰۱صدارت عظمی.
ع،ج محترم پوهندوی دمحم انور ارغندیوال وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره  ۴۴۲۲در جلسه تاریخی  ۰۵۲۱-۷-۲با مالحظه ورقه عرض شماره ( )۰۷۰مورخ
 ۰۵۲۱-۷-۲وزارت عدلیه راجع به ساعات کار روزانه کارگران فابریکات و موسسات صناعتی مراتب آتی تصویب
نمود:
 -۰وقت کار روزانه کارگران – انجنیران و دیگر مامورین فنی – روسا و مامورین اداری فابریکات و موسسات
صناعتی مندرج قانون کارو کارگران موسسات صناعتی ملی در شش ماه اول سال شمسی نه ساعت و در شش ماه
اخیر سال هشت ساعت میباشد یک ساعت استراحت نیز درین حکم شامل است.
 -۴طی مراحل قانونی این حکم طبق هدایت ماده ( )۷۷قانون اساسی به اساس فرمان تقنینی آرزو برده شود مراتب
این تصویب که به شرف منظور واالحضرت افخم وکیل مقام سلطنت رسیده بوسیله حکم شماره ( )۴۴۲۷-۷۴۱مورخه
 ۰۵۲۱-۷-۷بصدارت ابالغ گردیده است .به جاللتمآب شما اطالع داده شد تا طبق آن تعمیل گردد.
با احترام
عبدالستار سیرت
وزیر مشاور و منشی مجلس عالی وزراء

