د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده
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د پوهنې وزارت اړوند
تقنیني سندونه

دوشنبه د ۱۴۲۲هـ.ق کال د محرم الحرام

د میاشتې نهه ویشتمه نېټه

پرله پسې ګڼه ۷۹۶

بسم هللا الرحمن الرحیم
ک َو َت ٰ
عالی !
بار َ
َقال َ هللاُ َت َ
س ْول َ َو اُولِی ْاْلَ ْم ِر ِم ْنکُ ْم
اَطِ ْی ُع
الر ُ
واهللا َواَطِ ْی ُعوا َّ
َ
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ترجمه :هللا جل جالله فرمایي:

اطاعت وکړی د هللا جل جالله او اطاعت وکړی د رسول صلی هللا و علیه و سلم او د خپل هغه اولی اْلمر امیر چی ستاسو له
دینه څخه وی.

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف
شماره )۲( :
تاریخ ۱۴۲۲/۱/۱۱ :هـ.ق
ماد ٔه اول:
به اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان ،اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت معارف را توشیح میدارم:
 -۱قانون معارف بداخل ( )۱۲فصل و ( )۶۶ماده.
 -۲قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تربیه استاذ و مدارس عالی تعلیمات اسالمی بداخل ()۲
فصل و ( )۱۲ماده.
 -۳مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معارف بداخل ( )۴فصل و ( )۱۹ماده.
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 -۴مقرر ٔه تنظیم امور مربوط به طالب مدارس تعلیمات عمومی ،بداخل ( )۶فصل و ( )۶۴ماده.
موسسات تعلیمات مسلکی بداخل ( )۷فصل و ( )۵۹ماده.
 -۵مقرر ٔه ٔ

 -۶مقرر ٔه تنظیم امور تدریسی و تربیوی طالب مدارس تعلیمات اسالمی و دارالحفاظ ها ،بداخل ( )۷فصل و ()۵۳
ماده.

 -۷مقرر ٔه تنظیم فعالیت های کادر علمی مدارس عالی تعلیمات اسالمی و دارالحفاظ ها ،بداخل ( )۵فصل و ( )۳۶ماده.
 -۸مقرر ٔه تنظیم امور مربوط به شرائط شمول ،تبدیلی ،اخراج و امتحانات طالب مدارس تعلیمات تخنیکی و مسلکی
بداخل ( )۷فصل و ( )۵۱ماده.

موسسات تربی ٔه استاذ (دارالمعلمین ها) بداخل ( )۶فصل و ()۲۵
 -۹مقرر ٔه تنظیم فعالیت های اعضای کادر علمی ٔ
ماده.

موسسات تعلیمات مسلکی ،بداخل ( )۳فصل و ( )۲۶ماده.
 -۱۰مقرر ٔه حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و ٔ
 -۱۱مقرره حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی ریاست تالیف و ترجمه بداخل ( )۴فصل و ( )۳۲ماده.
 -۱۲مقرره کادر علمی مرکز سائنس بداخل ( )۵فصل و ( )۲۸ماده.
 -۱۳مقرره مدارس شبانه ،بداخل ( )۱۹ماده.
 -۱۴مقرره دوره کار اموزی عملی (ستاژ) استاذان مضامین اختصاصی و آموزش تولیدی مدارس تخنیکی حرفوی در
موسسات تولیدی ،ساختمان ها و کارخانه ها ،بداخل ( )۳فصل و ( )۱۹ماده.

 -۱۵مقرره فراهم اوری تسهیالت برای طالب و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل باز مانده اند ،بداخل ( )۵فصل و
( )۲۵ماده.
 -۱۶مقرره موسسات تولیدی همکار با مدارس تخنیکی حرفوی وزارت معارف ،بداخل ( )۴فصل و ( )۱۴ماده.
 -۱۷مقرره تنظیم امور داراالیتام ،بداخل ( )۴فصل و ( )۲۵ماده.
 -۱۸مقرر ٔه حقوق و وجائب اجیران ماهر مدارس تخنیکی حرفوی ،بداخل ( )۳فصل و ( )۱۶ماده.
 -۱۹مقرر ٔه هیئت (کمیسیون) های امحای بیسوادی در امارت اسالمی افغانستان ،بداخل ( )۵فصل و ( )۲۳ماده.
 -۲۰اساسنام ٔه تصدی مطبع ٔه معارف بداخل ( )۴فصل و ( )۲۸ماده.
ماد ٔه دوم:
اسناد تقنینی مندرج ماد ٔه اول این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد.
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والسالم

خادم اسالم

امیرالمومنین مال محمد عمر (مجاهد)
ٔ

بسم هللا الرحمن الرحیم
اساسنام ٔه صندوق معارف
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول:
این اساسنامه به منظور تدابیر جهت رشد بعدی تعلیم و تربیه اعمار و ترمیم مدارس ،اکمال تجهیزات و مواد درسی از
موسسات بین المللی و کشور های متحابه ،غرض ایجاد صندوق
موسسات داخلی ٔ
مدرک کمک های مادی افرادٔ ،
معارف در امارت اسالمی افغانستان وضع گردیده است.
ماد ٔه دوم:
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از صندوق معارف محض براي رشد ،انکشاف و بهتر ساختن کیفیت تعلیم و تربیه اعمار مدارس ،الحاقیه ها ،ترمیم و
رنگمالی تعمیرات ،تهی ٔه آب آشامیدنی ،اکمال میز ،چوکی ،تخت ٔه حروف نویسی ،تباشیر و سائر تجهیزات و لوازم
تخنیکی درسی استفاده به عمل می آید.
ماد ٔه سوم:

اشخاص حقیقی و حکمی مطابق به استطاعت در امر تجهیز ،تکمیل ،احیای مجدد مدارس و رشد انکشاف تعلیم و
تربیه ،داوطلبانه گرفته میتوانند.
ماد ٔه چهارم:

موسسات بین المللي و کشور های
موسسات امارتی ،تصدیها و افراد و ٔ
( )۱صندوق معارف هر نوع کمک نقد و جنس ٔ
متحابه را می پذیرد.

موسسات ،بدون قید و شرط قبلی به صندوق معارف
( )۲کمک عبارت از وجوه نقد و جنس است که از طرف افراد و ٔ
صورت میگیرد.
( ) ۳کمک به صندوق معارف در مرکز ،والیات و ولسوالی ها به شکل پول نقد ،چک ،جنس ،مواد درسی و تجهیزات
صورت میگیرد.

فصل دوم
منابع تمویل
ماد ٔه پنجم:
تمویل صندوق معارف به صورت داوطلبانه از کمک ها و منابع ذیل صورت میگیرد:
موسسات و ادارات امارتی ،مختلط و خصوصی.
 -۱کمک ٔ
 -۲کمک های نقد و جنس افراد.
موسسات بین المللی.
 -۳کمک های ٔ
 -۴کمک های کشور های متحابه.
 -۵عوائد نمایشات ورزشی جائز طالب مدارس.
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موسسات و افراد جهت اعمار مدارس.
 -۶اعطای زمین از طرف شاروالی ها ،اداراتٔ ،
ماد ٔه ششم:

( )۱صندوق معارف دارای حساب بانکی در مرکز و والیات میباشد.

( ) ۲کمک های نقدی به حساب بانکی صندوق معارف تحویل و بعد به واردات امارت انتقال و سپس به تخصیصات
بودجوی معارف شامل میگردد.

( )۳کمک های جنسی در مرکز و والیات به جمع معتمد مربوط معارف و در محالت به جمع معتمد مدرس ٔه مربوط
قید میگردد.

( )۴در محالتیکه نمایندگي با نکها نباشد ،وجه نقدی کمک شده عندالوصول به حساب واردات امارت در نزدیکترین
بانک تحویل میگردد.

فصل سوم
وظائف و صالحیت ها
ماد ٔه هفتم:
هئیت های صندوق معارف در مرکز وزارت شهر کابل و والیات کشور ایجاد میگردد.
ماد ٔه هشتم:
پذیرش ،جمع آوری و توزیع کمک های مادی ،توسط هیئت های صندوق معارف صورت میگیرد.
ماد ٔه نهم:
ترکیب هیئت های مندرج ماد ٔه هفتم این اساسنامه قرار ذیل است:
( )۱هیئت عالی عبارت است از:
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 -۱معین دوم وزارت معارف به حیث رئیس.

روسای اداری و پالن وزارت معارف به حیث اعضاء.
ٔ -۲
 -۳نمایند ٔه وزارت مالیه به حیث عضوء.
( )۲هیئت های شهر کابل و والیات:
 -۱رئیس معارف به حیث رئیس.

 -۲دو نفر از نماینده گان معارف به حیث اعضاء.

 -۳نمایند ٔه وزارت مالیه در شهر کابل و مستوفیت ها در والیات به حیث اعضاء.
 -۴نمایند ٔه شاروالی به حیث عضوء.
ماد ٔه دهم:
هیئت عالی دارای وظائف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱ترتیب موازن ٔه حسابی (بیالنس) و صورت حساب مجموعی در سطح کشور.

موسسات در حدود صالحیت طبق احکام این اساسنامه.
 -۲ارسال تخصیص از صندوق معارف به مدارس و ٔ
 -۳نظارت و مراقبت از صورت مصرف کمک ها.
 -۴استماع ،ارزیابی و تحلیل گزارش هیئت ها پیرامون جلب و توزیع کمک ها.

 -۵بذل مساعی غرض جلب بیشتر کمک ها در سطح ملی و بین المللی.
 -۶تدویر جلسات نوبتی و فوق العاده.
موسسات معارف شهر کابل و والیات.
 -۷جمع بندی مطالبات و نیازمندی های مدارس و سائر ٔ
 -۸ارائه گزارش به هیئت رهبری وزارت معارف.
 -۹معرفی کمک کننده گان از طریق وسائل ارتباط جمعی در صورت لزوم.
ماد ٔه یازدهم:
هیئت های شهر و والیات دارای وظائف و صالحیت های ذیل میباشند:
 -۱ترتیب موازن ٔه حسابی (بیالنس) و صورت حساب صندوق معارف در ساح ٔه مربوط.
 -۲نظارت و مراقبت از صورت مصرف کمک ها.
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 -۳ارائ ٔه گزارش به هیئت عالی صندوق معارف.
 -۴بذل مساعی به منظور جلب بیشتر کمک ها.
 -۵تدویر جلسات نوبتي و فوق العاده.

موسسات معارف در ساحات مربوط.
 -۶جمع بندی و تهی ٔه فهرست نیازمندي های مدارس و سائر ٔ
 -۷معرفی کمک کننده گان از طریق وسائل ارتباط جمعی در صورت لزوم.
ماد ٔه دوازدهم:

روسای هیئت عالی و هیئت های شهر کابل و والیات دارای وظائف و صالحیت های ذیل نیز میباشند:
ٔ

 -۱رهبری جلسات ،وارسی از امور ،توظیف مامورین جهت تنظیم دفتر در مرکز توسط ریاست اداری و در والیات
توسط مدیریت اداری معارف.
 -۲امضای اسناد و رسیدهای دریافت کمک.
 -۳تعیین هیئت سه نفر جهت تشریح و قیمت گذاری کمک های جنسی.
 -۴تعیین محل برای نگهداری اجناس ،مواد و وسائل تخنیکی درسی.
 -۵اجرای حواله ها مطابق مقررات مالی و حسابی.

ماد ٔه سیزدهم:
رئیس و اعضای هیئت ها در مرکز وزارت معارف ،شهر کابل و والیات به طور افتخاری فعالیت مینمایند.

فصل چهارم
طرز استفاده از کمک ها
ماد ٔه چهاردهم:
تعیین انداز ٔه مصارف توسط هیئت از وجوه کمک ها به اساس پالن مجوزه مطابق به احتیاج و ضرورت مدارس و
موسسات معارف صورت میگیرد.
سائر ٔ
ماد ٔه پانزدهم:
مصرف از صندوق معارف که ارزش آن بیش از صد هزار افغانی باشد ،توسط رؤسای هیئت های والیات و رئیس

ماد ٔه شانزدهم:
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هیئت شهر کابل به موافق ٔه رئیس هیئت عالی صورت میگیرد.

حق اولیت در استفاده از کمک ها به محل کمک کننده داده میشود.
ماد ٔه هفدهم:

خریداری اجناس مورد نیاز مدارس از قبیل مفروشات ،تجهیزات ،مواد تعمیراتی و لوازم درسی و انجام خدمات از
وجوه کمک ها ،تابع مقرر ٔه خریداری میباشد.
ماد ٔه هجدهم:

مرجع مصرف کننده مکلف است گزارش مصرف را طبق مقررات به هیئت مربوط ارائه نماید.

فصل پنجم
احکام نهائی
ماد ٔه نزدهم:
مصارف اداری هیئت ها از قبیل قرطاسیه ،اوراق طباعتی میزکار ،چوکی ،اثاثیه و لوازم (موبل و فرنیچر) و سائر
وسایل کار از طرف وزارت معارف اجراء میگردد.
ماد ٔه بیستم:
رسیدهای تحویلی کمک با قید شماره ،تعداد ،اندازه و نوعیت کمک به رئیس هیئت و جائیکه هیئت تشکیل نشده باشد،
به ښاروالی محل تسلیم داده میشود.
ماد ٔه بیست و یکم:

ماد ٔه بیست و دوم:
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برای کمک کننده پس از تسلیم دهی وجوه نقدی ،جنسی ،و عقاری رسید رسمی طبق نمونه داده میشود.

مدیر با آمر مدرسه از مصرف مؤثر وجوه کمکی مطابق احکام این اساسنامه مسؤل است.
ماد ٔه بیست و سوم:

استفاده از وجوه کمک ها طبق احکام این اساسنامه صورت میگیرد.
ماد ٔه بیست و چهارم:

ترتیب دفاتر و اسناد صندوق ،طبق مقررات و تعامل حسابی و اداری امارت صورت میگیرد.
ماد ٔه بیست و پنجم:

هیئت عالی میتواند بنابر ضرورت طرز العمل و رهنمودها را در پرتو احکام این اساسنامه طرح و عملی سازد.
ماد ٔه بیست و ششم:
این اساسنامه از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد و با انفاذ آن ،اساسنام ٔه صندوق معارف منتشر ٔه شماره
( )۶۶۷مؤرخ  ۱۳۶۷/۳/۵جرید ٔه رسمی ملغی شمرده میشود.

