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
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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 تصدی مطبع ٔه معارف
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول:
این اساس نامه باساس حکم ماد ٔه ( )۶قانون تصدیهای امارت اسالمی افغانستان به منظور تنظیم فعالیت های اقتصادی،
انجام مؤفقان ٔه وظائف اساسی تصدی ،بسط و انکشاف خدمات تصدی مطبع ٔه معارف وضع گردیده است.
ماد ٔه دوم:
تصدی مطبع ٔه معارف با داشتن شخصیت حقوقی بحیث تصدی انتفاعی در تشکیل وزارت معارف مطابق احکام قانون
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تصدیها و این اساسنامه فعالیت مینماید.
ماد ٔه سوم:

( )۱مرکز تصدی در شهر کابل بوده و نمایندگی های آن عندالضرورت در سائر والیات کشور تشکیل شده میتواند.
( )۲تصدی مطبع ٔه معارف در این اساسنامه بنام تصدی یاد میشود.
ماد ٔه چهارم:
اهداف تصدی عبارت اند از:

 -۱توسع ٔه تولید ،بهتر ساختن کیفیت و نوع محصوالت ،بکار انداختن صنعت (تکنالوژی) پیشرفته و عصری به
منظور پائین آوردن قیمت تمام شد تولید و خدمات.

 -۲همکاری تولیدی الزم با سائر تصدیهای امارتی و مختلط.
 -۳عقد قرارداد جهت انجام امور تولیدی و ازدیاد منافع داخلی با سائر تصدیهای امارتی و اشخاص انفرادی.
 -۴چاپ کتب درسی مدارس و مؤسسات مربوط معارف.
 -۵در صورت امکان ،چاپ کتب ،روزنامه ها ،مجالت موقوته ،پوسترها ،کارت های دعوت ،کارت های دوائر و
اوراق قابل چاپ طرف ضرورت سائر مؤسسات داخلی خارجی و اشخاص انفرادی.

ماد ٔه پنجم:
تصدی مطبع ٔه معارف در مقابل تعهدات خود به ارتباط عقد موافقتنامه ها و قراردادها بتضمین سرمای ٔه اعطاء شده و
سائر دارائی ها مسؤل می باشد.

فصل دوم
سرمایه و امور مالی
ماد ٔه ششم:
سرمایه تصدی مربوط به امارت بوده و متشکل از سرمای ٔه ثابت و دورانی می باشد که به پیشنهاد وزارت معارف،
موافق ٔه وزارت مالیه ،تائید شورای عالی تصدی و منظوری شورای وزیران به تصدی داده میشود.
ماد ٔه هفتم:
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( )۱سرمای ٔه ثابت تصدی مبلغ ( )۶۴.۴ملیون افغانی و سرمای ٔه دورانی آن مبلغ ( )۳۳ملیون افغانی می باشد.

( )۲حجم سرمای ٔه دورانی باساس رشد اقتصادی شاخص های پالن های مالی سالهای ما بعد قابل تغییر می باشد.
( ) ۳تصدی مکلف است مصارفی را که غرض تولید یا انجام خدمات بعمل می آورد جبران نموده ،مفادیکه بدست می
آورد کمتر از ده فیصد قیمت تمام شد نباشد.

( )۴سائر امور مالی و سرمایوی تصدی مطابق احکام فصل دوم قانون تصدیها تنظیم میگردد.
ماد ٔه هشتم:

امور حسابی ،گزارش دهی و مؤازنه حسابی (بیالنس) تصدی مطابق احکام مندرج فصل سوم قانون تصدی ها به
وزارت معارف و سائر ادارات مربوط میگردد.

فصل سوم
تشکیل وظائف و صالحیت های تصدی
ماد ٔه نهم:
تصدی توسط مراجع ذیل اداره میشود:
 -۱شورای عالی.
 -۲هیئت عامل (هیئت اجرائیوی).
ماد ٔه دهم:
شورای عالی مرجع رهبری کنند ٔه تصدی بوده ،متشکل از پنج عضو به ترتیب ذیل میباشد:
 -۱وزیر معارف بحیث رئیس.
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 -۲معین وزارت معارف به حیث عضوء.
 -۳نمایند ٔه وزارت مالیه بحیث معاون.
 -۴نمایند ٔه وزارت پالن بحیث عضو.

 -۵رئیس پالن وزارت معارف ،بحیث عضو.
ماد ٔه یازدهم:

رئیس هیئت عامل در جلسات شورای عالی با نظر مشورتی اشتراک می ورزد.
ماد ٔه دوازدهم:

جلسات شورای عالی تصدی به صورت عادی و فوق العاده دائر می گردد.
ماد ٔه سیزدهم:
جلسات شورای عالی تصدی ،وظائف و صالحیت های شورای عالی تصدی و تصاویب آن ،با رعایت احکام مواد
(۳۵الی )۳۸فصل چهارم قانون تصدی ها عملی میگردد.

ماد ٔه چهاردهم:
هیئت عامل مرجع اجرائیوی تصدی بوده و متشکل است از رئیس معاون یا معاونین.
ماد ٔه پانزدهم:
رئیس هیئت عامل آمر عمومی اجرائیوی بوده و در ساح ٔه تطبیق طرح های (پالن های) منظور شد ٔه کار و فعالیت
تصدی ،تعهدات بودجوی ،استفاد ٔه معقول و مثمر از سرمایه وسائر منابع مالی دست داشته ،ترتیب و ارائ ٔه به موقع
گزارش های ربع وار و تهی ٔه موازن ٔه حسابی ساالن ٔه تصدی ،مراعات نظم (دسپلین) مالی و پیشبرد سائر امور
اجرائیوی مسئول می باشد.
ماد ٔه شانزدهم:
وظائف و صالحیت های رئیس هیست عامل ،معاون یا معاونین و سرمحاسب تصدی مطابق احکام مواد (۴۱الی)۶۱
فصل چهارم قانون تصدیها عملی می گردد.
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فصل چهارم

احکام نهائی

ماد ٔه هفدهم:

تصدی از معافیتها و مساعدتهای احکام فصل پنجم قانون تصدیها در میعاد مندرج فصل مذکور مستفید میگردد.
ماد ٔه هجدهم:

تجدید سازمان ،انحالل و تصفی ٔه تصدی مطابق احکام مندرج فصل ششم قانون تصدیها صورت میگیرد.
ماد ٔه نزدهم:

جهات مختلف کار و فعالیت تصدی ،توسط وزارت معارف ارزیابی و مراقبت میگردد.
ماد ٔه بیستم:
وزارت مالیه در امور حسابیگری حسابدهی و بررسی موضوعات مالی تصدی وقتا ً فوقتا ً مطابق حکم ماد ٔه ()۷۹
قانون تصدیها و سائر احکام مندرج آن تجویز اتخاذ و عملی مینماید.
ماد ٔه بیست و یکم:
تنظیم امور محاسبه و گزارش دهی تصدی و تحلیل و ارزیابی منظم فعالیت اقتصادی و مالی ،ذریع ٔه شعبات
اختصاصی وزارت معارف صورت میگیرد.
ماد ٔه بیست و دوم:

امور تفتیش بعدی مالی و حسابی تصدی طبق حکم ماد ٔه ( )۸۰قانون تصدیها صورت میگیرد.
ماد ٔه بیست و سوم:
کلیه قباله ها ،قراردادها ،اسناد و حواله ها ،تعهد نامه ها و سائر اسناد و اوراق مربوط به اجراآت تصدی ،به امضای
رئیس هیئت عامل و شخصیکه صالحیت امضاء به وی تفویض شده باشد مدار اعتبار است.
ماد ٔه بیست و چهارم:
در اسناد تأدیوی ،قراردادها و سائر مدارک طوریکه مقرر ٔه سرمحاسبین مشخص نموده است امضای سرمحاسب نیز
حتمی میباشد.
ماد ٔه بیست و پنجم:
کارکنان تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های مندرج قانون کار و قانون مامورین امارت اسالمی
افغانستان میباشند.
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ماد ٔه بیست و ششم:

موضوعاتیکه شامل این اساسنامه نمیباشد مطابق احکام قانون تصدیها و سائر اسناد تقنینی مربوط ،حل و فصل
میگردد.
ماد ٔه بیست و هفتم:

تصدی دارای مهر مخصوص میباشد.
ماد ٔه بیست و هشتم:

این اساسنامه از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد و با انفاذ آن اساسنام ٔه تصدی مطبع ٔه معارف منتشر ٔه
جرید ٔه رسمی شماره ( )۶۴۲مؤرخ  ۱۳۶۶/۴/۳۱هـ.ش ملغی شمرده میشود.

