د افغانستان دموکراتيک جمھوريت
د عدليی وزارت

رسمی جريده

AC
KU
شماره سوم  ١۵ -ثور سال ١٣۶١

نمبر مسلسل )(۵٠٧

درين شماره
 -١مقرره وزارت تعليم و تربيه جمھوری دموکراتيک افغانستان ) .صفحه اول(
  -٢مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه جمھوری دموکراتيک افغانستان) .صفحه (١٧
 -٣مقرره رياست عمومی کار و تامينات اجتماعی شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان) .صفحه (٣١
 -۴مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت معادن و صنايع جمھوری دموکراتيک افغانستان ) .صفحه (۴٣
 -۵اعالنات ثبت عاليم و خصوصيات تجارتی) .صفحه (۶١
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مدير مسئوول :عبدالغفار گرامی
معاون :اکبر چخانسوری
مھتمم :نور علم

تلفون مدير مسئوول٢۵۴٠٩ :
تلفون توزيع٢١۶٠۴ :
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مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه جمھوری دموکراتيک افغانستان

رسمی جريده
مصوبه شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان
شورای وزيران تحت فيصله شماره ) (٣٣٠۴در جلسه تاريخی  ١٣۶٠/١٢/١٨با مالحظه ورقه عرض شماره
) (٣٠٣٧مورخ  ١٣۶٠/١٢/١۶وزارت عدليه مراتب آتی را تصويب نمود:
))مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه در ) (۴فصل و  ٢٠ماده منظور است .در جريده رسمی نشر
گردد((.
سلطانعلی کشتمند
رئيس شورای وزيران
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مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه
جمھوری دموکراتيک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اين مقرره بمنظور تنظيم اجراآت و فعاليت ھای وزارت فوايد عامه جمھوری دموکراتيک افغانستان مطابق بحکم ماده
) (٢٧قانون اصول عمده تشکيل و وظايف وزارت ھای جمھوری دموکراتيک افغانستان وضع گرديده است.
ماده دوم:
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وزارت فوايد عامه جمھوری دموکراتيک افغانستان ارگان مرکزی اداره دولتی بوده مکلفيت دارد تاسيسات ملکی،
صنعتی ،ترانسپورتی و شبکه ھای آبرسانی و کاناليزاسيون را طبق پالن انکشافی دولت و پروگرام ھای ساختمانی
ادارات و وزارت ھای جمھوری دموکراتيک افغانستان مطالعه ،طرح و اعمار نمايد.
ماده سوم:

وزارت فوايد عامه موظف است پالن عمليات مربوط به حفظ و مراقبت و بھره برداری راه ھا و شبکه ھای آبرسانی
و کاناليزاسيون را با فعاليت ھای ساير وزارت ھا و ادارات طوری انسجام بخشد که استفاده عامه را از تاسيسات
متذکره متاثر نسازد.
ماده چھارم:

وزارت فوايد عامه با استفاده از صالحيت ھای خود فعاليت ھای اقتصادی و توليدی رياست ھا و دستگاه ھای مربوطه
را طبق پالن منظور شده دولت رھبری مينمايد.
ماده پنجم:
وزارت فوايد عامه در فعاليت ھای خود احکام اصول اساسی جمھوری دموکراتيک افغانستان ،فيصله ھای حزب
دموکراتيک خلق افغانستان ،قوانين ،فرامين و ساير تصاويب شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان و ھيأت
رئيسه آن ،تصاويب حکومت جمھوری دموکراتيک افغانستان و اين مقرره را مالک عمل قرار داده تطبيق صحيح آنرا
در ساحه فعاليت ھای خود تامين مينمايد.
ماده ششم:
وزارت فوايد عامه از بھبود وضع موجود ،پيشرفت کار آينده ،طرح و ديزاين ساختمان و حفظ و مراقبت تاسيسات
مربوط مکلفيت دارد.

فصل دوم
وظايف و صالحيت ھا
ماده ھفتم:
وزارت فوايد عامه دارای وظايف و صالحيت ھای عمده ذيل ميباشد:
اول :در ساحه پالنگذاری:
 -١طرح مسوده پالن ساالنه و پالن ھای دور نمای امور مربوطه و تقديم آن جھت منظوری بمقامات صالحه.
 -٢اطالع پالنھای منظور شده برياست ھا و دستگاه ھای مربوطه.
 -٣منظوری ارقام پالنھای مطروحه رياست ھا و دستگاه ھا بعد از موافقه فرمايش دھنده.
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 -۴تأمين اھداف پالن دولت به صورت کلی در وزارت و بصورت جداگانه در رياست ھا و دستگاه ھای متشکلۀ
وزارت.

دوم :در ساحه تنظيم توليد:

 -١اتخاذ تدابير جھت استفاده از پروژه ھای اکمال شده مربوط طبق پالن و اکمال پروژه ھای تحت کار مطابق
پروگرام.

 -٢ترتيب پالن انکشافی پروژه ھای مربوط مطابق پالن سرمايه گذاری دولتی و اخذ منظوری آن از مقامات صالحه.
 -٣اتخاذ تدابير جدی برای کنترول کيفيت در ساحه طرح و ديزاين ،انجام مطالعات پروژه وی ،ساختمانی و مونتاژ و
بدسترس گذاشتن نتيجه مطالعات اتبدايی و اسناد نھايی ساختمانی طبق پروگرام بوقت و زمان معينه بمراجع مربوط.
 -۴تمويل پروژه ھا ،پالن اکماالت مواد ،تھيه سامان و وسايط طبق پالن مالی منظم و تطبيق جدی آن.
 -۵توظيف کميسيون جھت تسليم گيری پروژه ھای اکمال شده برای بھره برداری.
 -۶وضع لوايح قيمت فروش توليدات و محصوالت رياست ھا و دستگاه ھای مربوط.
 -٧ارتقا سطح کيفی طرح و ديزاين ،اصالح کيفيت امور ساختمانی ،مونتاژ و توليدی با استفاده از منابع مادی ،مالی و
تخنيکی.
 -٨استفاده موثر از سيستم ھای علمی و منجمنت سالم پيشرفته بمنظور بھره برداری درست و اقتصادی از تاسيسات
تخنيکی و توليدی مربوط.
 -٩شامل نمودن ترميم منظم تاسيسات و عمارات مربوط در پالن ھای بھره برداری و انجام آن بشکل درست.

سوم :در ساحه انکشاف تخنيکی و اقتصادی:
 -١اقدام در طرح ،ترتيب و تعميم ستندرد ھا و نورم ھا مبتنی بر نتايج تحقيقات علمی ،انکشاف وسايل عصری و
ميتود ھای علمی اندازه گيری و ازمايش کيفيت محصوالت و اتخاذ تدابير الزم برای کنترول و تطبيق ستندرد ھا و
نورم ھای مذکور.
 -٢اتخاذ تدابير الزم جھت ميکانيزه ساختن توليد و استفاده موثر از مواد.
 -٣اتخاذ تدابير جھت مساعد شدن زمينه برای ميکانيزه و مدرنيزه ساختن ساحات توليدی مربوط.
 -۴بذل مساعی الزم در ايجاد روحيه ھمکاری با ساير ارگانھای دولتی بممنظور يافتن راه حل مناسب برای مشکالت
و پروبلم ھا.
چھارم :در ساحه تامينات مادی و تخنيکی:
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 -١اتخاذ تدابير جھت تعيين و تثبيت ضرورت رياست ھا و دستگاه ھای ساختمانی به مواد خام ،مواد سوخت ،سامان
آالت و مواد ساختمانی طبق لوايح.

 -٢وضع نورم ھای مصرف و ذخاير مواد خام ،مواد سوخت ،نورم مصرف انرژی برق برای احتياجات توليدی و
بھره برداری تاسيسات به ھمکاری ادارات ذيربط و آماده ساختن زمينه تطبيق و اجرای نورم ھای مذکور.
 -٣ترتيب و تطبيق پالن تھيه و توزيع سامان آالت ،مواد خام و مواد سوخت.

 -۴اتخاذ تدابير جھت محافظت و استفاده موثر از مواد خام ،مواد سوخت ،سامان آالت و ساير مواد در رياست ھا و
دستگاه ھای ساختمانی مربوط.

 -۵اتخاذ تدابير جھت تعميل نورم ھای الزم در صرفه جويی مواد و مواد سوخت.
پنجم :در ساحه پرسونل ،کار و معاش:

 -١تنظيم پروگرام تربيوی کدر ھای فنی رياست ھا و دستگاه ھای مربوط ،اتخاذ تدابير جھت تجھيز موسسات مربوط
با کدر ھای مجرب فنی و تخنيکی ،مطالعه کدر ھای مربوط و تامين شرايط ارتقای کدر ھا و متخصصين مجرب در
بست ھای رھبری.
 -٢اقدامات الزم بمنظور وضع ،تنظيم و تطبيق نورم ھای توليدی در رياست ھا و دستگاه ھای مربوط.
 -٣تامين شرايط درست مزد ،مکافات و کنترول مصارف مطابق مقررات.
 -۴اتخاذ تدابير جھت بھبود شرايط کار بمنظور رعايت جدی قواعد تخنيک مصوونيت از خطر و تامين شرايط حفظ
الصحه توليدی به ھمکاری وزارت معادن و صنايع و ادارات ذيربط.
 -۵تامين شرايط مصوون کار و توليد.

ششم :در ساحه حفاظه دارايی ھای مادی ،اسناد حسابی و راپور ھا:
 -١اتخاذ تدابير جھت حفاظت و استفاده معقول از دارايی ھای دولتی در رياست ھا و دستگاه ھای مربوط.
 -٢اتخاذ تدابير الزم برای اجرا و تطبيق پالنھای مالی ،حفاظت سرمايه ھای دورانی ،تصفيه و قطعيت حسابات
مصرف و باقيات به ھمکاری ادارات ذيربط.
 -٣تنظيم امور حسابی و اداری ،اتخاذ تدابير جھت مساعد شدن زمينه جمع آوری ،تنظيم امار و ارقام احصائيوی و
محاسبوی در رياست ھا و دستگاه ھای ساختمانی و تقديم بيالنس مالی طبق مقررات بمراجع مربوط.
 -۴اتخاذ تدابير الزم و جدی در جھت کنترول و مراقبت از استفاده درست سرمايه ھا و جايداد ھا و برقرار ساختن
سيستم راپور دھی و راپور گيری در رياست ھا و دستگاه ھای مربوط.
 -۵اتخاذ تدابير بمنظور ترتيب راپور ھای توحيدی و بيالنس ھا به تفکيک نوع فعاليت مطابق ھدايات تعليماتنامه ھای
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محاسبوی و فورمه ھای مرتبه احصائيه مرکزی.

ھفتم :در ساحه تحقيقات علمی و تخنيکی و تعميم تکنالوژی پيشرفته:
 -١تنظيم پالن امور علمی و تحقيقاتی وزارت.

 -٢مطالعه ،تعميم و ترويج نتايج فعاليت ھای ساختمانی کشور به منظور اصالح سيستم کار ساختمانی در موسسات
مربوط.

 -٣تھيه و نشر معلومات علمی و تخنيکی در ساحه ساختمان و حفظ و مراقبت تاسيسات.

 -۴مطالعه و استفاده از تجارب جھان در مورد تھيه و تقويه تخنيک و تکنالوژی توليد در موسسات مربوط.
ھشتم :در ساحه رھبری:

 -١تنظيم صالحيت ھا و مسووليتھای رياست ھا و دستگاه ھای مربوط.

 -٢اصالح و تکامل تشکيل ،بھبود دستگاه ادارای وزارت و رياست ھا و دستگاه ھای مربوط مطابق اھداف پالن ھای
انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور.

فصل سوم
تشکيل و تنظيم فعاليت ھا
ماده ھشتم:
وزارت فوايد عامه متشکل است از:
ادارات مرکزی ،موسسات ساختمانی و حفظ و مراقبت ،تصديھای ساختمانی ،انستيتوت پروژه ھای شھری و
تعميراتی ،موسسات و ادارات مربوط.
ماده نھم:
در راس وزارت فوايد عامه وزير قرار داشته که توسط شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان تعيين ميشود.
وزير در چوکات صالحيت که قانون و اين مقرره تعيين نموده اجراآت مينمايد .تمام ادارات و موسسات مربوط مکلف

ماده دھم:
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به اجرای اوامر و ھدايات وزير می باشند.

وزير فوايد عامه دارای معين و يا معينان بوده که طبق احکام قانون تعيين ميگردند و وزير شخصا ً مکلفيت و
صالحيت آنھا را مشخص مينمايد.
ماده يازدھم:

وزير فوايد عامه شخصا ً مسوول اجراآت ،وظايف و مکلفيت ھای مربوط وزارت ميباشد.

معين يا معينان ،روسا و امران شعبات وزارت در پيشبرد وظايف محوله در چوکات صالحيت ھای شان دارای
مسووليت فردی می باشند.
ماده دوازدھم:

در وزارت فوايد عامه ھيأت مشورتی تشکيل ميگردد که مرکب است از وزير )بحيث رئيس( معين يا معينان ،آمران
شعبات ،کارکنان ورزيده مسلکی شعبات وزارت ،موسسات و ادارات مربوط )بحيث اعضا( .ترکيب ھيأت مشورتی،
به پيشنھاد وزير فوايد عامه ،از طرف شورای وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان منظور ميشود.
ماده سيزدھم:
ھيأت مشورتی وزارت فوايد عامه مسايل اساسی ذيل ،منجمله فعاليت ھای وزارت و موسسات و ادارات مربوط آن را
اجرا مينمايد:
 -١تحليل و ارزيابی وضع عمومی اجراآت و عوامل پيشرفت و پسمانی کار.

 -٢بررسی مسوده قوانين و مقررات مربوط وزارت فوايد عامه.
 -٣غور بر تشکيل و بودجه ساالنه.
 -۴مطالعه و غور بر پيشنھادات در باره بھتر ساختن امور.
 -۵بررسی پالنھای کار و وضع اجراآت آن.
 -۶ارزيابی راپور ھای روسای وزارت و موسسات.
 -٧غور بر موضوعاتيکه از طرف وزير به ھيئت مشورتی راجع می شود.
ماده چھاردھم:
تصاميم ھيأت مشورتی برای کليه ادارات و موسسات مربوط وزارت واجب التعميل است.
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ماده پانزدھم:

وزارت فوايد عامه طبق احکام قانون جلسات مشورتی فعالين و کارکنان وزارت را داير نموده در آن طرق عملی
ساختن فيصله ھای کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،شواری وزيران جمھوری دموکراتيک افغانستان،
مسايل عمده فعاليت ھای وزارت و ادارات مربوط را بررسی مينمايد.
ماده شانزدھم:

وزارت فوايد عامه سيمينارھا ،کنفرانس ھا و ورکشاپ ھای علمی را جھت اصالح و تکامل فعاليت ھای توليدی،
ساختمانی و منجمنت مربوط به فعاليت ھای شعبات ،داير مينمايد.
ماده ھفدھم:

چوکات عمومی و بودجه وزارت فوايد عامه توسط شورای وزيران منظور ميگردد.
ماده ھجدھم:
اليحه وظايف شعبات وزارت فوايد عامه توسط ھيأت مشورتی تصويب ميشود.

فصل چھارم
احکام متفرقه
ماده نزدھم:
وزارت فوايد عامه دارای مھری بوده که در آن نشان دولتی جمھوری دموکراتيک افغانستان و اسم وزارت درج
ميباشد.
ماده بيستم:
اين مقرره بعد از نشر در جريده رسمی نافذ است.
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شرح اشتراک ساالنه

در داخل کشور ) (١۵٠افغانی
خارج کشور ) (۵٠دالر امريکائی
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قيمت اين شماره ) (۵٠افغانی
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