د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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مقرره استقاللیت مالی پوهنتون ها

تاریخ نشر )۰۲( :قوس سال  ۲۹۳۰هـ .ش نمبر مسلسل ()۲۲۰۹

 -۲مقرره استقاللیت مالی پوهنتون ها.

AC
KU

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد انفاذ مقررۀ استقاللیت مالی پوهنتون ها
شماره)۰۶( :
تاریخ۲۹۳۰/۷/۲۵ :
ممررۀ استماللیت مالی پوهنتون ها را که در جلسۀ مؤرخ  ۱۳۹۲/۷/۱۵شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان به
داخل ( )۳فصل و ( )۱۶ماده تصویب گردیده ،منظور می دارم.
این مصوبه همراه با ممررۀ مذکور از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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مقررۀ استقاللیت مالی پوهنتون ها
فصل اول
احکام عمومی
منظور وضع
مادۀ اول:
این ممرره به منظور تنظیم امور مربوط به جمع آوری عواید ناشی از عرضۀ خدمات علمی و مسلکی ،جلب کمک
های اشخاص و مصرف آن در توسعه و انکشاف پوهنتون های دولتی وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این ممرره عبارت اند از:

 -۱توسعه و انکشاف خدمات علمی و مسلکی پوهنتون های دولتی در عرصۀ علوم طبیعی و اجتماعی.
 -۲بدست آوردن منابع مالی و عواید برای پیشبرد تحمیمات علمی و توسعه و انکشاف پوهنتون ها.
 -۳استماللیت بودجوی و علمی پوهنتون های دولتی.

 -۴فراهم آوری زمینۀ جلب کمک های اشخاص ،افتتاح حساب بانکی و طرز مصرف آن.

فصل دوم

امور مالی

استقاللیت مالی
مادۀ سوم:
( ) ۱استماللیت مالی نظر به حجم کاری ،ظرفیت باالی مالی و اداری و اهلیت تخصصی و تخنیکی بصورت تدریجی
و مرحله وار در پوهنتون هایی عملی می گردد که دارای بودجۀ مستمل باشند.
( )۲پوهنتون های مندرج فمرۀ ( )۱این ماده مکلف اند در اجراآت مالی شان احکام لوانین نافذ ،احکام این ممرره و
اصول مالی کشور را رعایت نمایند.
( ) ۳استماللیت مالی پوهنتون ها در مراحل بعدی به پیشنهاد وزارت تحصیالت عالی و تصویب شورای عالی
مؤسسات تحصیالت عالی صورت می گیرد.
1

بودجۀ پوهنتون
مادۀ چهارم:
وزار ت تحصیالت عالی مکلف است ،حین ترتیب بودجۀ ساالنه ،بودجۀ مکمل پوهنتون های مستمل را که دارای
استماللیت مالی می گردند ،معین و جدا سازد.
وجود مالی عرضۀ خدمات
مادۀ پنجم:
( )۱عواید ناشی از عرضۀ خدمات علمی و مسلکی توسط واحد مالی مربوط جمع آوری ،مشخص و به حساب
واردات دولت تحویل بانک می گردد.
( )۲وزارت مالیه مکلف است ،عواید مندرج فمرۀ ( )۱این ماده را در بودجۀ سال بعدی پوهنتون های دارای استماللیت
مالی بر اصل بودجه عالوه نماید.

مادۀ ششم:
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افتتاح حساب بانکی

( )۱اشخاص حمیمی و حکمی داخلی و خارجی ذیعالله که نخواهند کمک های شان از طریك بودجۀ ملی به مصرف
برسد ،می توانند به پوهنتون های اداری استماللیت مالی مستمیما ً کمک نمایند.

( ) ۲پوهنتون های دارای استماللیت مالی مکلف اند ،به منظور جلب کمک های مندرج فمرۀ ( )۱این ماده به موافمۀ
وزارت مالیه ،حساب بانکی افتتاح نمایند.
هیئت امناء
مادۀ هفتم:

( ) ۱به منظور جمع آوری عواید ،جلب کمک های اشخاص حمیمی و حکمی داخلی و خارجی و مصارف آن ،هیئت
امناء ،در سطح پوهنځی های مربوط پوهنتون های اداری استماللیت مالی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
 رئیس پوهنځی. آمرین دیپارتمنت ها. یک نفر استاد از هر دیپارتمنت به انتخاب مجلس دیپارتمنت مربوط.( ) ۲نحوۀ فعالیت هیئت امناء توسط طرزالعمل جداگانۀ که از طرف وزارت تحصیالت عالی تصویب می گردد ،تنظیم
می شود.
2

مصارف
مادۀ هشتم:
پوهنځی مربوط مکلف است ،مصارف وجوه مالی برای عرضۀ خدمات علمی ،مسلکی و تحمیمی را طبك اصول مالی
تخمین و آنرا جهت منظوری به هیئت امناء پوهنځی ارایه نماید.
انتقال وجوه مالی
مادۀ نهم:
( )۱انتمال وجوه مالی به حساب بانکی پوهنتون ها توسط هیئت امناء تصدیك می گردد.
( )۲مصرف وجوه مالی مندرج فمرۀ ( )۱این ماده برای رفع نیازمندی های علمی ،مسلکی و تحمیمی توسط هیئت امناء
پوهنځی نظارت گردیده و هیئت مذکور از اجراآت شان مسئول می باشند.

مادۀ دهم:
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توسعه و انکشاف

دیپارتمنت ها و پوهنځی های مربوط مکلف اند به منظور توسعه و انکشاف فعالیت ها ،ضرورت های معین خویشرا
تثبیت نموده و بودجۀ مشخص را با نظرداشت وجوه مالی بدست آمده به هیئت امناء مربوط پیشنهاد نمایند.
حق االجرت (فیس)
مادۀ یازدهم:

حك االجرت (فیس) عرضۀ خدمات علمی ،مسلکی و تحمیمی با نظرداشت مصارف مواد ،نیروی بشری ،استهالک
وسایل و تجهیزات و سایر امکانات خدماتی (برق ،آب ،گاز و امثال آن) توسط الیحۀ جداگانه که توسط هیئت امناء
پوهنتون تصویب می شود ،تنظیم می گردد.
امتیاز تشویقی
مادۀ دوازدهم:
به منظور تشویك اشخاص علمی و مسلکی در پوهنتون های دارای استماللیت مالی و ارتمای سطح دانش علمی و
مسلکی آنها در رشته های مربوط و عرضۀ بهتر خدمات علمی و مسلکی ،امتیاز تشویمی ،توسط الیحۀ جداگانۀ که از
طرف هیئت امناء تصویب می شود ،پیشبینی می گردد.

3

فصل سوم
احکام نهایی
ارایۀ گزارش
مادۀ سیزدهم:
( )۱پوهنځ ی های مربوط پوهنتون های دارای استماللیت مالی مکلف اند ،از امور جمع آوری عواید ،حساب بانکی و
مصارف آن ،طور ماهوار به شورای علمی پوهنتون گزارش ارایه نمایند.
( )۲پوهنتون های مندرج فمرۀ ( )۱این ماده مکلف اند ،از امور جمع آوری عواید ،حسابات بانکی و مصارف آن طور
ربعوار به وزارت تحصیالت عالی گزارش ارایه نمایند.
مراقبت و نظارت
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مادۀ چهاردهم:

وزارت تحصیالت عالی مکلف است از امور جمع آوری عواید ،حسابات بانکی و مصارف پوهنتون های دارای
استماللیت مالی مندرج این ممرره مرالبت و نظارت نماید.
وضع لوایح و طرزالعمل ها
مادۀ پانزدهم:

وزارت تحصیالت عالی می تواند ،به منظور تطبیك بهتر احکام این ممرره لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.
انفاذ
مادۀ شانزدهم:

این ممرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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