د افغانستان دموکراتيک جمھوريت
د عدليی وزارت

رسمی جريده
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شماره سوم  ١۵ -ثور سال ١٣۶١

نمبر مسلسل )(۵٠٧

درين شماره
  -١مقرره وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان ) .صفحه اول(
 -٢مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه جمھوری دموکراتيک افغانستان) .صفحه (١٧
 -٣مقرره رياست عمومی کار و تامينات اجتماعی شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان) .صفحه (٣١
 -۴مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت معادن و صنايع جمھوری دموکراتيک افغانستان ) .صفحه (۴٣
 -۵اعالنات ثبت عاليم و خصوصيات تجارتی) .صفحه (۶١
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مدير مسئوول :عبدالغفار گرامی
معاون :اکبر چخانسوری
مھتمم :نور علم

تلفون مدير مسئوول٢۵۴٠٩ :
تلفون توزيع٢١۶٠۴ :
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مقرره وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان

رسمی جريده
مقرره وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی

ماده اول:
اين مقرره باساس حکم ماده ) (٢٧قانون اصول عمده تشکيل و وظايف وزارت ھای جمھوری دموکراتيک افغانستان
بمنظور تنظيم فعاليت ھا و اجراآت وزارت تعليم و تربيه وضع گرديده است.
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ماده دوم:

وزارت تعليم و تربيه بحيث ارگان مرکزی اداره دولت وظايف و مکلفيت ھای رھبری تعليم و تربيه سالم اطفال و
جوانان را در کشور بدوش دارد.
ماده سوم:

وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان مسوول انکشاف پيشرفت آينده سيستم تعليم و تربيه بوده اعتالی
کيفيت آموزش و پرورش اطفال و جوانان در مکاتب تعليمات عمومی ،مدارس دينی ،کودکستانھا ،موسسات خارج از
مکتب ،تربيه معلمان در موسسات تربيه معلم و تربيت بدنی تامين کادر ھای پيداگوژی کليه موسسات تعليمی و
تربيوی ،انکشاف علوم پيداگوژی و سواد آموزی را به عھد دارد.
ماده چھارم:

وزارت تعليم و تربيه در انجام وظايف و فعاليت ھای خود احکام اصول اساسی جمھوری دموکراتيک افغانستان،
فيصله ھای حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،قوانين ،فرامين و ساير تصاويب شورای انقالبی جمھوريت دموکراتيک
افغانستان ھيأت رئيسه آن ،احکام اين مقرره و ساير تصاويب حکومت را مالک عمل قرار داده ،تطبيق سالم آنرا در
ساحه فعاليت خود تامين می نمايد.

فصل دوم
وظايف و صالحيتھا
ماده پنجم:
وزارت تعليم و تربيه دارای وظايف و صالحيت ھای آتی ميباشد:
 -١رھبری ،نظارت و ارزيابی فعاليتھای مکاتب ابتدايی ،متوسطه نامکمل ،متوسطه مکمل ،تربيت اطفال در
کودکستانھا ،تربيه کادر ھای پيداگوژی در موسسات تربيه معلم ،تربيت بدنی و مدارس عالی دينی ،انکشاف علوم
پيداگوژی و مبارزه برای علوم بيسوادی.
 -٢فراھم آوری شرايط الزم و اقدامات عملی بمنظور امحای بی سوادی.
 -٣تامين شرايط مساعد برای آموزش و پرورش عمومی ابتدايی اجباری و مجانی برای کليه اطفاليکه سن شمول
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مکتب را دارند.

 -۴مجھز نمودن شاگردان به مبادی و اساسات عميق و مستحکم علوم معاصر ،رشد سطح آگاھی ،انکشاف جسمی،
ذھنی ،اخالقی و پرورش قريحه و ذوق بديعی آنان.

 -۵مجھز ساختن شاگران به احترام ،رعايت و حفظ دين مبين اسالم ،سنن و عنعنات پسنديده ملی.
 -۶عدم مکلف ساختن شاگردان ساير اديان به فراگرفتن تعليمات دينی اسالمی.
 -٧آماده ساختن جوانان به زندگی و انتخاب آگاھانه پيشه و مسلک.

 -٨انکشاف و تکميل بعدی سيستم تعليم و تربيه ،گسترش شبکه کودکستانھا ،موسسات خارج از مکتب ،افزايش تعداد
مکاتب تعليمات عمومی ،مدارس دينی و ساير اشکال تربيه اجتماعی اطفال.

 -٩طرح پالنھا جھت ارتقای سويه دانش معلمان ،مربيان ،مديران مکاتب ،کودکستان ھا ،موسسات خارج از مکتب و
ساير کارکنان تعليم و تربيه.
 -١٠تشخيص و تامين نيازمنديھای مکاتب به کادر ھای ورزيده پيداگوژی ،متخصصان ،معلمان و کادر ھای علمی.
 -١١مجھز ساختن ادارات و موسسات تعليم و تربيه با کادر ھای پيداگوژی و ساير متخصصان.
 -١٢بوجود آوردن شرايط مناسب جھت استفاده اعظمی از دانش و تجارب کارکنان و تکميل سيستم استخدام کادر ھا
در موسسات و ادارات مربوطه وزارت تعليم و تربيه.
 -١٣تامين روش و اصول دموکراسی در امور رھبری در ساحه ھای مختلفه وزارت تعليم و تربيه.
 -١۴تامين و تحکيم روابط متقابله با دول متحابه و موسسات بين المللی در ساحه تعليم و تربيه مطابق به مشی دولت.

 -١۵تحکيم پايه ھای علمی و مادی موسسات تعليم و تربيه ،ساختمان توسعه ،ترميم و حفظ و مراقبت تعميرات مکاتب.
 -١۶استفاده موثر از بودجه انکشافی و عادی و توزيع عادالنه آن.
 -١٧ساختمان عمارات مکاتب ،موسسات و ابراز نظر در مورد نقشه و ساختمان آنھا از نگاه تعليم و تربيه.
 -١٨حفظ ملکيت دولت در ادارات موسسات و سازمانھای مربوط.
 -١٩تجھيز مکاتب ،کودکستانھا و موسسات خارج از مکتب با سامان و لوازم درسی و ممد درسی ،مواد سمعی و
بصری ،البراتوار ھا و کتابخانه ھا.
 -٢٠اتخاذ تدابير جھت اکمال تعليم و تربيه سالم و ھمه جانبه اطفال و جوانان در مکاتب تعليمات عمومی ،مدارس
دينی ،کودکستان ھا ،موسسات تربيه معلم ،تربيت بدنی و موسسات خارج از مکتب.
 -٢١تدوين ،تھيه و طبع کتب درسی برای شاگردان و رھنمای معلم برای معلمان و استادان موسسات تعليمی مربوط.
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 -٢٢تشخيص نيازمندی ھای مبرم و اساسی سيستم تعليم و تربيه به متخصصين پيداگوژی به ھمکاری کميته امور
پالنگذاری.

 -٢٣طرح و تطبيق پروگرام تربيت قبل از خدمت و داخل خدمت معلمان جھت ارتقای سطح دانش مسلکی معلمان،
مربيان و ديگر کار کنان تعليم و تربيه.

 -٢۴برقراری ارتباط جھت تبادله تجارب و استفاده از دست آورد ھای علوم و عمليه ھای پيداگوژيک با کشور ھای
دوست و موسسات بين المللی.

 -٢۵تھيه وسايط و مواد سمعی و بصری ،تجھيز مکاتب و موسسات تعليمی با مواد و وسايط سمعی و بصری ،سامان
و لوازم تعليمی و تخنيکی تدريسی و اداری.

 -٢۶رعايت تطبيق و تامين قواعد حفظ الصحه در مکاتب ،کودکستانھا و ساير موسسات تعليم و تربيه به ھمکاری
ارگانھای مربوطه وزارت صحت عامه.
 -٢٧ھمکاری و رھنمايی در موضوعات و مسايل سرپرستی ،قيمومت تعليم و تربيه و حفظ حقوق اطفال بی سرپرست
و يتيم با ساير موسسات ذيعالقه.
 -٢٨تھيه ،نشر و طبع موضوعات علمی  -ميتوديگ پيداگوژيک.
 -٢٩تشويق و تقدير معلمان و کارمندان اليق ،ورزيده و فعال تعليم و تربيه.
 -٣٠تماس و ھمکاری با ساير وزارت خانه ھا بمنظور بررسی فيصله ھا و حل و فصل موضوعات مشترک.

 -٣١تنظيم فعاليت و حل و فصل موضوعات بر مبنای اصل کار جمعی و برقرار ساختن مسووليت فردی اشخاص
موظف در برابر وضع اجراآت کار و فعاليت در ساحه مربوطه.
 -٣٢بوجود آوردن مکاتب تعليمات عمومی ابتدايی چار ساله متوسطه نامکمل ھشت ساله متوسطه مکمل ده ساله،
مطابق ساختمان و سيستم جديد تعليم و تربيه.
 -٣٣تعيين محتوی تعليمات عمومی و دينی ،موافق ساختن آنھا با پالن ھا و پروگرامھای تعليمی و کتب درسی متحد
الشکل دولتی که ارتباط و تسلسل را در پروسه آموزش تامين ميکند.
 -٣۴ترتيب و تنظيم امور ميتوديک و تحقيقات علمی در سيستم تعليم و تربيه و استفاده از ست آورد ھای ميتوديکی و
پيداگوژيکی در مکاتب و ساير موسسات تعليمی و تربيتی.
 -٣۵پالنگذاری انکشافی و عادی تعليم و تربيه ،ترتيب تنظيم و انجام امور مربوطه طبق پالن ھای انکشاف اقتصادی
و اجتماعی جمھوری دموکراتيک افغانستان.
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 -٣۶طرح و تنظيم بودجه انکشافی و عادی ساالنه وزارت تعليم و تربيه.

 -٣٧طرح پالنھای تعليمی و پروگرامھای مکاتب تعليمات عمومی ،مدارس دينی تربيت بدنی ،موسسات تربيه معلم،
کودکستانھا و موسسات خارج از مکتب.

 -٣٨طرح دستورالعمل ھای ميتوديک جھت تربيه سالم اطفال در کودکستانھا ،تعليم و تربيه ھمه جانبه شاگردان در
مکتاب و فعاليت در موسسات تعليمی و سواد آموزی.

 -٣٩رھنمايی فعاليت ھای تمام مکاتب ،کودکستان ھا ،مدارس دينی و ساير موسسات تعليمی مربوط و موسسات
تعليمی خارج از چوکات وزارت تعليم و تربيه مربوط ساير وزارت خانه ھا در مسايل تعليمی و تربيتی و ميتوديک.
 -۴٠تعيين جھات اساسی انکشاف تعليم و تربيه ،طرح پالنھای قصير المدت و طويل المدت در اکمال جھات مشخص
آن.

 -۴١صدور اجازه نامه تاسيس مکاتب و کورس ھای اختصاصی تعليمی برای اتباع دول خارجی و کارکنان موسسات
بين المللی مقيم کشور ،مطابق به مشی دولت.
 -۴٢صدور اجازه نامه تاسيس کورس ھای تعليمی برای اشخاص اعم از حقيقی و حکمی بر اساس اليحه خاص.
 -۴٣پيشنھاد تغيير تشکيل وزارت تعليم و تربيه به شورای وزيران.

فصل سوم
تشکيل و تنظيم فعاليت
ماده ششم:
در راس وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان وزير قرار داشته که طبق احکام قانون تعيين ميشود.
وزير در حدود صالحيت ھای قانونی خود به ادارات و موسسات مربوط وزارت تعليم و تربيه اوامر و ھدايات صادر
مينمايد .ادارات و موسسات مربوط مکلف به اجرای آنھا ميباشند.
ماده ھفتم:
وزير تعليم و تربيه دارای معينان ميباشد که مطابق به احکام قانون تعيين می شوند ،صالحيت و مکلفيت ھای معينان

ماده ھشتم:
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از طرف وزير مشخص ميگردد.

وزير تعليم و تربيه شخصا ً مسوول اجراآت و فعاليت ھا ،مکلفيت ھا و وظايف مربوط وزارت بوده ،معينان ،روسا،
آمرين شعبات ،آمرين مکاتب و آمرين ساير دستگاه ھای مربوط وزارت تعليم و تربيه در پيشبرد وظايف محوله در
چوکات صالحيت ھای قانونی مکلف و مسوول می باشند.
ماده نھم:

تطبيق دساتير وزير تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان در مسايل تعليم و تربيه برای تمام مکاتب تعليمات
عمومی ،مدارس دينی ،موسسات تعليمی و ساير وزارت خانه ھاييکه دارای موسسات تعليمی ميباشند نيز حتمی و
ضروری است.
ماده دھم:

در وزارت تعليم و تربيه ھيأت مشورتی باساس پيشنھاد وزير و منظوری حکومت تشکيل ميگردد.
ھيأت مشورتی متشکل است از:
وزير)بحيث رئيس( معينان ،آمرين و کارکنان مسلکی ورزيده ،کدرھای رھبری ادارات و موسسات مربوط بحيث
اعظاء.
ماده يازدھم:
ھيأت مشورتی وزارت تعليم و تربيه دارای وظايف و صالحيت ھای ذيل ميباشد:

 -١بررسی و تحليل مسايل مربوط به فعاليت ھای اساسی وزارت.
 -٢ارزيابی موضوعات مربوط به انتخاب ،تربيت و توظيف کدرھا.
 -٣اتخاذ تدابير بمنظور بلند بردن موثريت اقتصادی ساحات مربوط.
 -۴بررسی موضوعات مربوط به استفاده درست از منابع مادی ،مالی و کار.
 -۵بررسی موضوعات مربوط به استفاده موثر از سرمايه گذاری و باال بردن مفيديت آنھا.
 -۶بررسی موضوعات مربوط به تطبيق پيشرفتھای علم و تخنيک در فعاليت ھای عملی موسسات تعليمی.
 -٧بررسی راپور ھای جلسات مديران تعليم و تربيه و ساير موسسات و ادارات مربوط.
 -٨بررسی وضع کنترول ،مراقبت و تفتيش داخلی در ساحه مربوط.
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 -٩بررسی موضوعات مربوط به تطبيق و اجرای پالنھا.

 -١٠تصويب لوايح مربوط به ادارات و موسسات وزارت تعليم و تربيه.
 -١١بررسی ساير مسايلی که توسط وزير محول ميشود.
ماده دوازدھم:

کليه ادارات و موسسات مربوط مکلف باجرای تصاميم ھيأت مشورتی ميباشند.
ماده سيزدھم:

وزارت تعليم و تربيه جلسات مشورتی و سيمينارھای فعاليت کارکنان ادارات و موسسات مربوط را در چوکات احکام
قوانين داير نموده طرق عملی ساختن فيصله ھای حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،حکومت و ساير مسايل عمده و
مشکالت مھم مربوط را مورد ارزيابی و بررسی ھمه جانبه قرار ميدھد.
ماده چاردھم:
بمنظور ارزيابی و نتيجه گيری پروگرامھای تعليمی ،کتب درسی ،رھنمايی معلم و مواد ميتوديک و بمنظور ترتيب و
تھيه پيشنھاد ھا و دستور ھای الزم در باره تربيه کادر ھای پيداگوژی و استفاده از دست آورد ھای علوم و تجارب
پيشکاران پيداگوژی در وزارت تعليم و تربيه شورای تعليمی و ميتوديک تشکيل ميشود .ترکيب شورای ميتوديک و
اليحه وظايف آن توسط وزير تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان منظور ميشود.
ماده پانزدھم:
صالحيت ھا ،وظايف و مکلفيت ھای رياست ھا و مديريت ھای مربوط در چوکات عمومی صالحيت و وظايف
وزارت تعيين ميشود.

فصل چھارم
احکام متفرقه
ماده شانزدھم:
وزير تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان در موارد الزم باتفاق مقامات مسوول ساير وزارت خانه ھا و
موسسات جمھوری دموکراتيک افغانستان ھدايات و دساتير مشترک صادر مينمايد.
ماده ھفدھم:
وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان جلسات و سيمينار ھای کارمندان واحد ھای وزارت ،مديريت
ھای تعليم و تربيه واليات ،مکاتب و موسسات تربيه معلم و ديگر موسسات تعليم و تربيه را داير مينمايد.

دعوت مينمايد.
ماده ھجدھم:
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در صورت ضرورت در سيمنار ھای مذکور نمايندگان موسسات دولتی ،سازمان ھای اجتماعی و والدين اطفال را

وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان پيشنھاد ھا ،عرايض و شکايات مردم را بدون وقفه دقيقا ً بررسی
نموده در مورد رسيدگی الزم می نمايد و در رفع نواقص موسسات و ادارات مربوط تعليم و تربيه که از طرف مردم
اطالع داده شده اقدامات مقتضی می نمايد.
ماده نزدھم:

وزارت تعليم و تربيه دارای مھر مخصوص می باشد که نشان دولت جمھوری دموکراتيک افغانستان و اسم وزارت
تعليم و تربيه در آن درج است.
ماده بيستم:

اين مقرره بعد از نشر در جريده رسمی نافذ ميگردد.

شرح اشتراک ساالنه

در داخل کشور ) (١۵٠افغانی
خارج کشور ) (۵٠دالر امريکائی
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