د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره ششم ( )۱۳جوزا ۳۱۱۱

نمبر مسلسل ()۱۱۶

در این شماره
 -۳فرمان مورخ  ۳۱۱۱/۳/۲۲شورای انقالبی ج ،د ،ا راجع به تایید اجراآت هیات رئیسه شورای انقالبی ج ،د ،ا در
فاصله بین دو اجالس صفحه (.)۳
 -۲فرمان مورخ  ۳۱۱۱/۲/۱۳هیأت رئیسه شورای انقالبی ج ،د ،ا درباره اجرای تاجیل از خدمت عسکری و تفویض
ترخیص برای کارمندان و کارگران مسلکی و فنی فابریکه تخنیک هوایی گارنیزیون مربوط وزارت دفاع صفحه (.)۹
 -۱فرمان مورخ  ۳۱۱۱/۲/۱۳هیأت رئیسه شورای انقالبی ج ،د ،ا درباره عفو جزا های تبعی و تکمیلی ،پذیرش مجدد
بوظیفه و تادیه حقوق تقاعد صفحه (.)۳۳
 -۴فرمان مورخ  ۳۱۱۱/۱/۴هیأت رئیسه شورای انقالبی ج ،د ،ا درباره عفو و رهایی محبوسان بمناسبت عید سعید
فطر صفحه (.)۳۱
 -۱فرمان مورخ  ۳۱۱۱/۱/۴هیأت رئیسه شورای انقالبی ج ،د ،ا درباره ضمیمه شماره ( )۲قانون هوانوردی ملکی ج،
د ،ا صفحه (.)۳۱
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 -۱مصوبه مورخ  ۳۱۱۱/۲/۲۹شورای وزیران ج ،د ،ا درباره تمدید مقرره اعطای مکافات بدریوران و کلینران
ترانسپورت موتری سکتور دولتی صفحه (.)۲۳

 -۱ مقرره فراهم آوری تسهیالت برای متعلمان و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل بازمانده اند صفحه (.)۲۱
 -۶اساسنامه تصدی افغانتور صفحه (.)۱۱

 -۹اساسنامه تصدی جن و پرس پخته و روغن نباتی بست صفحه (.)۱۹

مدیر مسؤول :عبدالظاهر وزین
متهم :شاه جهان بیگزاد
تیلفون۲۱۲۱۳ :

رسمی جریده
مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره – ۱۱
تاریخ ۳۱۱۱/۲/۲۹
در مورد مقرره فراهم آوری تسهیالت برای متعلمان و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل بازمانده اند
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:
مقرره فراهم آوری تسهیالت برای متعلمان و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل بازمانده اند منظور است در جریده رسمی
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نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره فراهم آوری تسهیالت برای متعلمان و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل بازمانده اند
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بتاسی از اعالمیه جلسه فوق العاده شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۳۱۳۱/۳۱/۳۱
درباره مصالحه ملی به منظور فراهم آوری تسهیالت در زمینه پذیرش متعلمان و محصالنیکه بنابر شرایط خاص از تعلیم
و تحصیل بازمانده اند وضع گردیده است.
ماده دوم:
اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان که از خارج کشور عودت می نمایند و یا در داخل کشور از تعلیم و تحصیل بازمانده
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اند مطابق این مقرره از حقوق و امتیازات تعلیم و تحصیل برخوردار میگردند.
ماده سوم:

وسایل ،مواد درسی و ممد درسی که دولت و یا سایر موسسات تهیه و تدارک مینماید طور رایگان به اختیار متعلمان و
محصالن گذاشته میشود.

فصل دوم

پذیرش در مکاتب تعلیمات عمومی

ماده چهارم:

اطفال سنین شش الی نه ساله که قبل از آغاز سال تعلیمی مراجعه می نمایند مطابق الیحه تعلیمات عمومی مکاتب به مکتب
پذیرفته میشوند.
ماده پنجم:
اطفالیکه در جریان سال تعلیمی بمکاتب مراجعه می نمایند با نظر داشت صنف هنگام ترک مکتب به صفت سامع مقید
بهمان صنف به دروس خود ادامه داده میتوانند.
ماده ششم:
نداشتن تذکره نفوس مانع شمول متعلم بمکتب و کورس نگردیده ولی اداره مکتب مکلف است در خالل مدت سه ماه متعلم
را غرض اخذ تذکره نفوس به اداره مربوط معرفی نماید.

ماده هفتم:
متعلیمکه ترک تعلیم نموده در صورت عدم انطباق سن با معیار های مندرج این مقرره در صورت تفاوت الی  ۴سال به
عین صنف قبل از ترک تعلیم شامل میشود.
ماده هشتم:
در صورت فقدان شرط مندرج ماده هفتم تدابیر آتی اتخاذ میگردد:
 -۳تعقیب پروگرام درسی دو صنف در ظرف یکسال در کورس های اختصاصی که بدین منظور تنظیم میگردد.
 -۲معرفی متعلم به مکتب سواد حیاتی ،تعلیمات متمم ،مکاتب کار گری و حرفوی در محالتیکه این مکاتب موجود باشد.
ماده نهم:
متعلمیکه شامل دوره متوسط و ثانوی بوده اما سوابق او به اثر حریق و یا سایر عوامل از بین رفته است بعد از تصدیق
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ارگانهای حزبی ،اداره مکتب ،ریاست تعلیم و تربیه والیت و در مرکز ریاست تعلیمات عمومی تعلیم و تربیه مبنی بر
حریق شدن سوابق تعلیمی از وی غرض تثبیت صنف امتحان سویه توسط هیأت با صالحیت در مرکز و والیات اخذ
میگردد.
ماده دهم:

متعلمیکه با داشتن سند تعلیمی به وطن عودت مینماید شمولیت او در صنف مربوط بعد از ارزیابی اسناد تعلیمی آن از
طرف کمیسیون ریاست تعلیم و تربیه صورت می گیرد.
ماده یازدهم:

هر گاه در نتیجه ارزیابی اسناد تعلیمی اختالف مضامین درسی به سه مضمون برسد متعلم طبق نظر کمیسیون با نظر
داشت درس های اضافی در اختالف با پروگرام تعلیمات عمومی به صنف معادل شامل میگردد.
ماده دوازدهم:
هرگاه اختالف مضامین متجاوز از سه مضمون باشد شمولیت متعلم بعد از ختم کورسهای اختصاصی و اخذ امتحان سویه
به صنف معادل صورت میگیرد.
ماده سیزدهم:
متعلمیکه معیار های شمول به مکتب را مطابق مندرجات این فصل تکمیل کرده نتواند در مکتب سواد حیاتی یا شپی لیسه
شامل میگردد.

فصل سوم
پذیرش در موسسات عالی تربیه معلم و مدارس عالی دینی
ماده چاردهم:
محصلی که سمستر اول را تکمیل و در جریان سمستر دوم تحصیل را ترک نموده به شرایط آتی پذیرفته میشود:
 -۳با تکمیل پنجاه فیصد حاضری و گذشتاندن امتحان معذرتی در سمستر دوم.
 -۲در صورت عدم تکمیل پنجاه فیصد حاضری تعقیب دروس سمستر دوم در کورس های اختصاصی مشورتی و داخل
خدمت و در صورت موفقیت ارتقاء به صنف باالتر.
ماده پانزدهم:

ماده شانزدهم:
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فارغ صنف  ۳۱بحیث معلم در اداره سواد آموزی ادارات تعلیم و تربیه والیت مقرر شده میتواند.

در مورد دارالحفاظها ،مکاتب تعلیمات عمومی و مدارس عالی دینی احکام مندرج مواد چهارم الی سیزدهم هم این مقرره
قابل تطبیق است.

فصل چهارم

اداره سواد آموزی و مکاتب سواد حیاتی

ماده هفدهم:

اداره سواد آموزی و مکاتب سواد حیاتی مکلف است در ایام تعطیل زمستانی و تابستانی در شهر کابل و والیات عالوه بر
تدویر کورس های موجود ،کورس های متمم و کورس های سواد حیاتی را به همکاری ادارات تعلیم و تربیه ،ارگان ها
حزبی ،دولتی و سایر سازمانهای اجتماعی برای کسانیکه از تعلیم بازمانده اند به کته گوری و سویه های مختلف بصورت
وسیع دایر نماید.
ماده هجدهم:
تدویر کورس های مندرج این مقرره توسط معلمان سواد آموزی معلمان ،استادان موسسات تعلیمی تحصیلی و محصالن
واجد صالحیت تدریس در بدل حق الزحمه مطابق طرزالعمل موجود صورت میگیرد.

فصل پنجم
احکام نهایی
ماده نزدهم:
متعلم و محصلیکه مستحق لیلیه شناخته شود از امتیازات لیلیه استفاده کرده میتواند.
ماده بیستم:
متعلم و محصلیکه فیصدی حاضری مکتب را پوره کرده ولی بعدا ترک مکتب نموده میتواند بر اساس محاسبه همان
فیصدی امتحان معذرتی یا امتحان ساالنه را سپری و در صورت موفقیت بصنف باال ارتقا نماید.
متعلم و محصلیکه امتحان ساالنه را سپری و مشروط مانده باشد می تواند امتحان مشروطی را سپری نماید.
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ماده بیست و یکم:

پروگرام های درسی کورس های اختصاصی توسط ریاست های تعلیم و تربیه بهمکاری متخصصین ریاست های تعلیمات
عمومی ،اکمال تخصص معلمان موسسات عالی تربیه معلم و مدارس دینی و تالیف و ترجمه با نظر داشت محتویات این
مقرره در مرکز و والیات تهیه و تطبیق میگردد.
ماده بیست و دوم:

ارگان های دولتی بهمکاری کمیته های حزبی و سازمانهای اجتماعی در زمینه فراهم ساختن تسهیالت تعلیمی و تحصیلی،
احیا مجدد مکاتب و کمک های مادی به اشخاص مندرج این مقرره و ادارات مکاتب به سهم گیری فعال مکلف می باشند.
ماده بیست و سوم:

حاالتیکه در این مقرره پیشبینی نشده ،پذیرش متعلمان و محصالن بعد از تصویب مجلس معلمین مکاتب تایید ریاست های
تعلیم و تربیه و منظوری مقام وزارت تعلیم و تربیه صورت میگیرد.
ماده بیست و چارم:
کمیسیون عالی مصالحه ملی به منظور کمک مادی و معنوی در ارتباط به تعلیم و تربیه و تحصیل تجاویز و تدابیر الزم
اتخاذ می نماید.
ماده بیست و پنجم:
این مقرره بعد از تصویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

اشتراک ساالنه
داخل کشور
خارج کشور

 ۱۳۳افغانی
 ۱۳دالر امریکایی
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محصلین با ارائه تصدیق  ۳۱۳افغانی

بهای یک شماره ( )۱۳افغانی
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