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ضمیمۀ شماره (( ))۱الیحۀ دارالتادیب
ماده اول :
ریاست دارالتادیب در مرکز بحیث جز تشکیل وزارت عدلیه بوده و تحت اثر مستقیم وزارت عدلیه فعالیت مینماید .
ماده دوم :
دارالتادیب عجالتا در مرکز بحیث یک مرکز تجربوی فعالیت نموده و در والیات بصورت تدریجی از طرف وزارت عدلیه
تاسیس میگردد .
ماده سوم :
بمنظور تنظیم موثر و هم آهنگ ساختن فعالیت های ارگان هاا و ادارات ذیعالقاه و اتخااذ تجااویز مثمار در جتات جگاوگیری

ــ وزیر عدلیه
ــ معین عدلیه
ــ مرستیال لوی څارنوال
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از جرایم خورد ساالن و بتبود امور مربوط دارالتادیب  ،شورای عالی دارالتادیب از ذوات آتی تشکیل میگردد :

ــ معین اول وزارت صحت عامه

ــ معین اول وزارت تعگیم و تربیه
ــ معین وزارت داخگه
ــ رئیس تقنین
ــ رئیس سازمان خگقی جوانان
ــ رئیسه سازمان خگقی زنان

ــ رئیس محکمۀ اختصاصی اطفال
ــ رئیس دارالتادیب

ماده چهارم :
شورای عالی دارالتادیب بصورت عادی در هر ساه مااه یکباار تشاکیل جگساه میدهاد  ،جگساات فاو العااده باه تصامیم وزیار
عدلیه دایر میگردد .
جگسات شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه و در غیاب او تحت ریاست معین عدلیه دایر می گردد .
ماده پنجم :
رئیس دارالتادیب بحیث منشی شورای عالی دارای وظایف ذیل میباشد :
۱ــ ترتیب اجندای جگسه .
۲ــ ابالغ تاریخ انعقاد جگسه به اعضا .
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۳ــ ابالغ تصامیم شورای عالی به مراجع مربوط .
۴ــ تعقیب اجرای تصامیم شورای عالی .

۵ــ تتیه و تقدیم گزارش در مورد نتایج تصامیم  ،به شورای عالی .
۶ــ سایر وظایفی که رئیس شورای عالی باو تفویض میکند .
ماده ششم :

بانفاذ این ضمیمه احکام ماده ( )۸و ماده ( )۳ضمیمه (د) الیحه دارالتادیب و سایر احکامیکه مغایر ایان ضامیمه باشاد مگغای
می گردد .

این ضمیمه از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ میگردد .

