د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

شماره ()۳۱

نمبر مسلسل ()۸۰۴

تاریخ ( )۳۱میزان سال ۳۱۱۱

اساسنامه جمعیت العلماء افغانستان
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محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزرا تحت فیصله شماره ( )۳۳۳۱در جلسه ( )۳۱تاریخی ۳۱۱۱/۱/۲با مالحظه ورقه عرض مورخ
 ۳۱۱۱/۱/۲وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
 ( -۳اساسنامه جمعیت العلماء افغانستان بداخل یازده ماده که به مهر داراالنشا رسیده منظور است.
 -۲مدیریت عمومی تبلیغات وزارت اطالعات و کلتور با بودجه و پرسونل آن بریاست جمعیت العلماء ملحق و بحیث جز
این اداره شناخته شود).
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبر داده شد تا طبق آن اجراآت بعمل آید.
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حفیظ هللا امین

معاون صدراعظم و وزیر امورخارجه

اساسنامه جمعیت العلماء افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول
جمعیت العلماء افغانستان بحیث جمعیت مرکزی علما و روحانیون کشور در چوکات وزارت عدلیه تشکلیل گردیده و مقر
آن شهر کابل میباشد.
ماده دوم
جمعیت العلماء افغانسان در این اساسنامه بنام "جمعیت" یاد میگردد
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فصل دوم
وظایف

ماده سوم

جمعیت به پیروزی از خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان وظایف ذیل را بعهده دارد:
 -۱تحقیق و تتبع در موضوعات اسالمی

 -۲تبلیغ و نشر نظریات و مفاهیم علمی و اجتماعی مترقی از طریق رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات ،مساجد هدیره و امثال
آن.

 -۳مبارزه پیگیر و جدی علیه ارتجاع ،استعمار و امپریالیزم.
 -۴تبلیغ و توضیع اهداف و خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان.
 -۵تبلیغ فضیلت کار وزحمتکشی مبارزه علیه طفیلی گری و مبارزه برضد دشمنان خلق کارگر و زحمتکش کشور.
 -۶مبارزه بخاطر تقویه و حدت و همبستگی برادرانه خلق کشور.
 -۷ایجاد مناسبات علمی و فرهنگی با جمعیت های دینی و مذهبی کشور های دوست.

 -۸مبارزه در راه استقرار صلح و سالم در منطقه و جهان و مبارزه علیه جنگ و جنگ سرد.
 -۹مبارزه بر ضد اشکال و انواع تبعیض ،تبعیض نژادی و صهیونیسم.
 -۱۱جستجوی تسهیالت ممکنه جهت رفاه و اسایش علماء و روحانیون کشور.
 -۱۱تنظیم و رهنمایی تعلیمات غیر رسمی مذهبی.
 -۱۲کنترول و تنظیم وعظ و تبلیغات مذهبی در رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات ،مساجد ،هدیره و امثال آن.
 -۱۳جلوگیری جدی از استخدام دین اسالم به حیث وسیله تامین اغراض شخصی و جلوگیری سؤ تعبیر مفاهیم اسالمی از
طرف استثمار گران وسایر دشمنان خلق.
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 -۱۴تدویر سیمینارها و کنفرانسها روی موضوعات مهم موردعالقه.
 -۱۵پیشنهاد عضویت در جمعیت های مشابه منطقوی و بین المللی.

 -۱۶انجام سایر وظایف دینی که در روشنی خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان از طرف
دولت به جمعیت سیرده میشود.

فصل سوم
تشکیالت

ماده چهارم

شورای عالی باصالحیت ترین مرجع جمعیت میباشد.
ماده پنجم
شورای عالی منشکل است از:
 رئیس :وزیر عدلیه و لوی څارنوالی . -۲اعضاء:

 معین عدلی. معین قضایی معین وزارت تعلیمات عالی. معین وزارت تعلیم و تربیه . معین وزارت اطالعات و کلتور. معین وزارت رادیو تلویزیون. ریس اداره عالی اوقاف. -ریس و معاون جمعیت.
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 -3منشی :شورای عالی از بین اعضای خود یکنفر را بحیث منش تعیین میکند.
ماده ششم

شورای عالی بصورت عادی سال یک مرتبه و در صورت لزوم بنا به دعوت وزیر عدلیه ولوی څارنوال بصورت فوق
العاده تشکیل جلسه میدهد.
ماده هفتم

شورای عالی وظایف ذیل را به عهده دارد:

 -۱تثبیت پالیسی و تصویب پالن کار و اجراآت ساالنه جمعیت که باید مورد تایید رئیس شورای انقالبی واقع گردد.
 -۲استماع راپور کار و اجراآت ساالنه جمعیت.

 -۳تصویب تشکیل و بودجه ساالنه جمعیت که باید مورد تائید رئیس حکومت واقع گردد.
 -۴سایر موضوعاتیکه در حدود احکام این اساسنامه شامل اجنداء گردیده باشد.
ماده هشتم
تشکیالت جمعیت عبارت است از:
۱رئیس در بست رتبه اول یکنفر.

 -۲معاون در بست رتبه دوم یکنفر.
 -۳مدیر عمومی اداری در بست رتبه سوم یکنفر.
 -۴شعبات نشرات ،تبلیغات ،اداری ،اعضای مسلکی ،مامورین و اجیران که در بودجه ساالنه مؤسسه به تناسب پروگرام
کار و اجراآت پیشبینی و منظور میگردد.

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده نهم
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تقرر ،تغییر و تبدیلی کارکنان جمعیت مطابق باحکام قانون مامورین و اجیران دولت صورت میگیرد.
ماده دهم

کارکنان جمعیت مانند سایر مامورین و اجیران دولت از حقوق و امتیازات و معاونت های اجتماعی استفاده می کنند.
ماده یازدهم

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

