د افغانستان اسالمی جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

تاریخ نشر )۰۱( :سنبله سال  ۰۹۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۰۰۰۱( :
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در این شماره:
تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره موسسات تحصیالت عالی خصوصی.
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مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ
مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی
شماره)۷۱( :
تاریخ۷۹۳۴/۲/۴۲ :
تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی را که در جلسۀ مؤرخ ۷۹۳۴/۲/۴۲
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۹ماده تصویب گردیده ،منظور می دارم.
این مصوبه همراه با تعدیل و ایزاد از تاریخ تصویب ،نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی
مادۀ اول:
جزء ( )۲مادۀ سوم ،مواد پنجم ،هفتم ،دهم ،بیست و پنجم ،بیست و ششم ،بیست و هفتم و سی و سوم مقررۀ مؤسسات
تحصیالت عالی خصوصی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۳۹۳مؤرخ  ۷۹۳۱/۷۴/۴۲به متن ذیل تعدیل گردد:
 -۷مادۀ سوم:
 -۲تضمین :وجوه نقدی یا معادل آن سند ملکیت است که در یکی از بانک های دولتی به ودیعه گذاشته می شود.
معیار های پوهنتون و انستیتوت
 -۴مادۀ پنجم:
( )۷پوهنتون خصوصی دارای معیار های ذیل می باشد:
 -۷داشتن تعمیر مناسب دایمی.
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 -۴داشتن لوازم مورد نیاز تدریسی.

 -۹داشتن استادان با درجۀ تحصیلی حد اقل ماستری یا باالتر از آن.

 -۲داشتن برنامه ،نصاب و مفردات درسی به تائید وزارت تحصیالت عالی.
 -۵داشتن حد اقل چهار پوهنځی ،هر پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت.
 -۱داشتن حد اقل چهار استاد دایمی در هر دیپارتمنت.

 -۱فراهم نمودن زمینۀ تدریس در شفاخانه های تدریسی اعم از دولتی و خصوصی و داشتن البراتوار مجهز برای
ایجاد رشته های علوم طبی.

 -۳داشتن البراتوار های مجهز و فعال و امکانات بهتر آموزشی نظر به رشتۀ مربوط.
 -۳داشتن کتابخانۀ عصری و مجهز با وسایل الکترونیکی.
 -۷۲داشتن ادیتوریم و جمنازیوم.
 -۷۷داشتن اتاق کمک های اولیۀ صحی و کارکن صحی.
 -۷۴داشتن وسایل اطفای حریق.
 -۷۹داشتن تشناب های عصری.
 -۷۲داشتن آب آشامیدنی صحی.
 -۷۵داشتن پارکنگ وسایط نقلیه.
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 -۷۱داشتن تسهیالت الزم جهت امنیت و مصئونیت پوهنتون.
 -۷۱داشتن مرکز تحقیقات علمی.
 -۷۳فراغت محصالن به درجۀ لسانس یا باالتر از آن.
( )۴انستیتوت خصوصی دارای معیار های ذیل می باشد:
 -۷داشتن معیارهای مندرج اجزای ( ۷۲ ،۷۹ ،۷۴ ،۷۷ ،۷۲ ،۳ ،۳ ،۱ ،۲ ،۹ ،۴ ،۷و  )۷۵مندرج فقرۀ ( )۷این
ماده.
 -۴داشتن الی سه پوهنځی ،هر پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت.
 -۹داشتن استادان به درجۀ لسانس ،ماستر یا باالتر از آن.
 -۲فراغت محصالن به درجه لسانس.
 -۹مادۀ هفتم:
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( )۷اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و خارجی می توانند مؤسسه را تحت شرایط ذیل ایجاد نمایند:

 -۷ارایۀ درخواست توأم با تشکیل ،اساسنامه ،منابع تمویل ،پالن های بودجوی و تحصیلی و سایر طرزالعمل های
مؤسسه به وزارت تحصیالت عالی.

 -۴ارایۀ برنامۀ تحصیلی و نصاب درسی.
 -۹داشتن جواز سرمایه گذاری.

( )۴اشخاص حقیقی و حکمی مندرج فقرۀ ( )۷این مادۀ مکلف اند ،در صورت ایجاد پوهنتون مبلغ پانزده میلیون
( )۷۵۲۲۲۲۲۲افغانی یا معادل آن سند ملکیت و در صورت ایجاد انستیتوت مبلغ ده میلیون ( )۷۲۲۲۲۲۲۲افغانی یا
معادل آن سند ملکیت را طور تضمین در یکی از بانک های دولتی تحویل نمایند.

( )۹حق االمتیاز جواز فعالیت مؤسسه برای ایجاد پوهنتون مبلغ پنجصد هزار ( )۵۲۲۲۲۲افغانی و برای ایجاد
انستیتوت مبلغ سه صد هزار ( )۹۲۲۲۲۲افغانی بوده و به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
( )۲جواز ایجاد مؤسسه بعد از تائید کمیسیون ارزیابی ریاست مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و منظوری مقام
وزارت تحصیالت عالی ثبت و صادر می گردد.
 -۲مادۀ دهم:
مؤسس مکلف است ،تضمین وجوه نقدی یا معادل آن سند ملکیت را در یکی از بانکهای دولتی به ودیعه گذاشته و
رسید آن را در دوران مراحل اجرایی تفاهم نامه به وزارت تحصیالت عالی ارایه نماید.
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مراقبت ،نظارت و ارزیابی مؤسسه
 -۵مادۀ بیست و پنجم:
( )۷وزارت تحصیالت عالی و ریاست های تحصیالت عالی در والیات مکلف اند ،هر یک در ساحۀ مربوط از امور
علمی و اداری مؤسسه مراقبت ،نظارت و ارزیابی نمایند.
( )۴طرز مراقبت ،نظارت و ارزیابی مندرج فقرۀ ( )۷این ماده در طرزالعمل جداگانه ایکه از طرف وزارت
تحصیالت عالی وضع می گردد ،تنظیم می شود.
تطبیق احکام
 -۱مادۀ بیست و ششم:
مؤسسۀ تحصیلی که قبل از انفاذ این تعدیل ایجاد گردیده ،مکلف است در خالل مدت پنج سال بعد از تاریخ انفاذ این
تعدیل و ایزاد اجزای ( ۱ ،۷و  )۷۱مندرج مادۀ پنجم را تطبیق نماید.
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 -۱مادۀ بیست و هفتم:

( )۷وزارت تحصیالت عالی می تواند ،مؤسسه را در صورت تخلف از احکام این مقرره و مواد مندرج تفاهم نامه،
حسب احوال ذیالا تأدیب نماید:
 -۷توصیه.
 -۴اخطار کتبی.

 -۹جریمه نقدی حسب احوال از یکصد هزار ( )۷۲۲۲۲۲افغانی الی پنجصد هزار ( )۵۲۲۲۲۲افغانی.
 -۲مسدود نمودن مؤسسه الی مدت یکماه.
 -۵سلب اعتبار اکادمیک.

( )۴مبلغ مندرج جزء ( )۹فقرۀ ( )۷این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
 -۳مادۀ سی و سوم:
( )۷در ختم هر دورۀ تحصیلی برای فارغان دیپلوم داده می شود ،این دیپلوم از طرف وزارت تحصیالت عالی تصدیق
و مانند دیپلوم مؤسسات تحصیالت عالی دولتی مدار اعتبار می باشد.
( )۴فارغان مؤسسه در استفاده از بورس های تحصیلی فوق لسانس یا باالتر از آن و استخدام در بست های اکادمیک
مؤسسات تحصیالت عالی دولتی مانند فارغان مؤسسات تحصیالت عالی دولتی دارای حقوق یکسان می باشند.
مادۀ دوم:
متن ذیل به حیث مادۀ سی و هفتم ایزاد و مادۀ سی و هفتم به مادۀ سی و هشتم تصحیح گردد:
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تدریس در مؤسسه
 -۷مادۀ سی و هفتم:
( )۷تقرر استادان دایمی در مؤسسه مطابق احکام مندرج قانون مؤسسات تحصیالت عالی و این مقرره صورت می
گیرد.
( )۴مؤسس ۀ تحصیلی می تواند ،از اعضای بست های اکادمیک مؤسسات تحصیالت عالی دولتی صرف به منظور
تدریس استفاده نماید ،مشروط بر اینکه:
 -۷موجب اخالل در وظیفۀ دولتی و تدریس وی نگردد.
 -۴موافقۀ کتبی دیپارتمنت ،پوهنځی و پوهنتون مربوطۀ دولتی را در زمینه حاصل نموده باشد.
( ) ۹مؤسسه می تواند ،استادان خارجی را به صورت حق الزحمه ئی بعد از حصول اطمینان از صحت اسناد تحصیلی
و تائید آن از جانب مراجع مربوط و داشتن شرایط الزم طبق سند تقنینی مربوط استخدام نماید.
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( )۲حق الزحمۀ استادان مندرج فقره های ( ۴و  )۹این ماده به اساس توافق کتبی طرفین تعیین و بعد از تائید وزارت
تحصیالت عالی از طرف مؤسسه ،پرداخته می شود.

( )۵مؤسسه نمی تواند ،استادان حق الزحمه ئی و کارکنان ادارات دولتی را در بست های اداری و اجرائی استخدام
نماید.
مادۀ سوم:

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