د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین
و بازمانده گان شهدا

شماره نزدهم  ۵۱جدی ۵۷۳۱
نمبر مسلسل۳۱۵ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ۷۳
تاریخ ۵۷۳۱ /۲ /۵
در مورد مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازماند گان شهدا
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
(مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازماندگان شهدا منظور است ،درجریده رسمی نشرگردد).
فضل الحق خالقیار
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مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازمانده گان شهدا
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره مطابق حکم ماده بیست وهفتم اصول عمده تشکیل و وظایف وزارتهای ج.ا بمنظور تنظیم اجراآت و
فعالیتهای ادارۀ امور معلولین و بازمانده گان شهداء وضع گردیده است.
ماده دوم:
( )۱اداره امور معلولین و بازمانده گان شهدا در چوکات شورای وزیران فعالیت مینماید.
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( )۲اداره امور معلولین و بازماندگان شهدا درین مقرره بنام اداره یاد میگردد.

فصل دوم
تشکیل

ماده سوم:

در راس اداره رئیس قرار دارد که مسوول اجراآت و فعالیت شعبات مربوط میباشد.
ماده چهارم:

اداره دارای شعبات اداری اسایشگاه دستگاه های تعلیمی و تولیدی میباشد.
ماده پنجم:

اداره در صورت لزوم نمایندگی های خود را در والیات کشور ایجاد نموده میتواند.

فصل سوم
وظایف و صالحیتها
ماده ششم:
اداره دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد.
 -۱ترتیب احصائیه مکمل معلولین  ،مفقودین ،اسرا و شهدا به همکاری وزارت احصائیه مرکزی.
 -۲تنظیم  ،تثبیت و پرداخت حقوق و امتیازات معلولین ،مفقودین ،اسرا و بازمانده گان شهدا مطابق احکام قانون.
 -۳تنظیم امور مربوط به صحت و معالجه معلولین ،خانواده های انها ،مفقودین ،اسرا و بازماندگان شهدا.
 -۴معرفی معلولین جهت پروتیز.
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 -۵مساعدت در زمینه اکمال تحصیل و بلند بردن سطح دانش علمی و مسلکی معلولین ،بازماندگان شهدا ،اشخاص
تحت تکفل مفقودین و اسرا به همکاری وزارت تعلیم وتربیه و وزارت تحصیالت عالی ( ...ادامه متن درست معلوم
نمیشود).

 -۶مساعدت جهت کاریابی معلولین در بخش های اداری ،تولیدی دولتی و مختلط و خصوصی با نظرداشت رشته
تخصیل ،تخصص ،قدرت کار.

 -۷جلب کمک های مالی و مادی و تأمین ارتباط اداره یا موسسات ملل متحد موسسات خیریه بین المللی و کشورهای
مختلف جهان از طریق وزارت امور خارجه.

 -۸ایجاد اتحادیه ها ،کوپراتیف ها و د ستگاه های تولیدی برای معلولین و بازماندگان شهدا.

 -۹تثبیت استحقاق سرپناه برای معلولین و بازمانده گان شهدا و توزیع عادالنۀ ان به کمک بخش های ساختمانی قوای
مسلح ،اداره شهر سازی و خانه سازی و شاروالی.
 -۱۱افتتاح حساب بانکی و جلب کمک های مادی از منابع مختلف داخلی.
 -۱۱تشخیص و جمع بندی متداوم پرابلم های معلولین و بازماند گان شهدا و اتخاذ تدابیردرمورد حل انها.
 -۱۲ترتیب پالن ها و پروگرام های مربوط به تثبیت و توزیع حقوق و امتیازات مجروحین معلولین ،مفقودین ،اسرا و
بازماندگان شهدا و تطبیق ان.
 -۱۳بررسی امور مربوط به بودجه و تشکیل اداره و تقدیم ان به شورای وزیران.

 -۱۴تهیه و ترتیب الیحه وظایف اداره.
ماده هفتم:
اداره جهت تداوی معلول خانواده وی و بازمانده گان شهدا مکلف به اتخاد تدابیر ذیل میباشد.
 -۱معرفی معلول نیازمند به تجدید پروتیز به مرکز پروتیزمعلولین.
 -۲اتخاذ تدابیر به کمک کمیسیون ( ...ادامه متن درست معلوم نمیشود).اعزام معلولین غیر قابل عالج در داخل به
کشور های خارجی.
 -۳ایجاد اسایشگاه ها.
 -۴معرفی معلول ،خانواده وی و بازمانده گان شهدا جهت تداوی رایگان به کلنیک و شفاخانه های قوای مسلح و
وزارت صحت عامه.
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 -۵تهیه و توزیع عصا چوب ویلچر وتری سایکل به معلولین نیازمند به مشوره هیئت صحی.
ماده هشتم:

اداره جهت مساعد ساختن زمینه برای کسب تجارب حرفوی برای معلولین و مشغول ساختن انها بکار های تولیدی
حرفوی تدابیر ذیل را اتخاذ مینماید:
 -۱تدویرکورس های حرفوی.

 -۲فراهم اوری زمینه سواد اموزی برای معلولین و فرزندان انها.

( )۱اداره جهت کاریابی واکمال سطح تخصص حرفوی معلولین تدابیر ذیل را اتخاذ مینماید:
 -۱ایجاد تصدی انتفاعی و تاسیس دستگاه های حرفوی.
 -۲ایجاد مراکز تعلیمی جهت کسب تحصیالت حرفوی.
 -۳ایجاد اسایشگاه جهت مراقبت معلولین.
( )۲طرز فعالیت اسایشگاه توسط الیحه ای جداگانه تنظیم میگردد.

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده دهم:
اداره مکلف است جهت تطبق بهتر احکام این مقرره لوایح و طرزالعمل های خاص ترتیب نماید.
ماده یازدهم:
اداره دارای مهر مخصوص بوده که دران اسم اداره و نشان دولتی ج.ا درج می باشد.
ماده دوازدهم:
این مقرره بعد ازنشر در جریده رسمی نافذ می باشد.
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