
ي او ملکخدمتونو يددولتي مقاماتو پو
پـه  ) تعیینـاتو (دـاکلو  نکود کارکوو

پروسه کې د نفوذ له اعمالولو او واسطه 
ج .ا.کېدوخه د مخنیوی په هکلـه د ا 

.فرمان رئیسد
 د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون

.پنمه ه  ضمیمه 
 لواه (د شیدو خوایونو ) شیر خوار

.او وکتونونو مقرره 

 ــیس ج ــان رئ ــورد .ا.فرم ا در م
ل نفـوذ وبـه   مـا  جلوگیری از اع

کارگیری واسطه در پروسه تعیینـات  
مقامات دولتی وکارکنـان خـدمات   

.ملکی و نظامی 
  ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنـان

.خدمات ملکی
ا ــاه هـرگواــرخـرره شیـمق

.ها وکودکستان

---------------------------- -----------------------------
ش. هـ ١٣٩٢ســال دلو) ٢٠(: اريخ نشـرت)     ٢٠(دمياشتېش كال دسلواغي.هـ١٣٩٢د:دو نېهېدخپر

)١١٢٦: (نمبر مسلسل)  ١١٢٦: (پرله پسې نمبر



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢

ا در مورد جلوگیری از اعمال نفوذ وبه کارگیری واسطه در پروسه تعیینات .ا.فرمان رئیس ج-۱
).٤ـ۱(صفحه مقامات دولتی و کارکنان خدمات ملکی و نظامی از

).٧_٥(صفحه ه پنجم قانون کارکنان خدمات ملکیضمیمه شمار- ٢
)٤٧-٨(صفحه مقرره شیر خوارگاه ها و کودکستان ها -٣

در این شماره :

ې وزارتـد عدلي:از خاوندـد امتي
"دقیق"قانونمل محمدرحیم : مسئول چلوونكی

٠٧٠٠٥٨٧٤٥٧
٠٧٥٢٠٥٢٧٠٩:د دفتر تيلفون

۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸م        علنور:الـمرستي
٠٧٨٣٣٠٦٩٨٢محمد جان:مـهتمم
af.gov.moj.www:ب سايتو

افغانی) ٤٠(:قيمت اين شماره
جلد) ٣٠٠٠(:تيراژ چاپ

كابلپشتونستان،عامه، چهارراهی و ارتباطوزارت عدليه، رياست نشرات: آدرس



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢

د دولتي مقاماتو د پوي او ملكي 
خدمتونو د كاركوونكو د اكلو 

په پروسه كې د نفوذ له ) تعييناتو(
اعمالولو او واسطه كېدو خه د 

د مخنيوي په هكله، د افغانستان
اسالمي جمهوريت د رئيس

فرمان
)) :۹۲ه
۱۳۹۲/ ۹/ ۶: نېه

د ملكي او پوي برخـو او د دولتـي   
مقاماتو د ُپستونو د اكلو پـه پروسـه   
كې د روتيا د تْامينولو پـه ـون، د   
ه حكومتـدار د پلـي كېـدو او د    

ــ ــي ادارو د مســلكي كول ــه دولت و پ
:منظور، الندې مراتب منظوروم

روسـه كـې د نـه    د اكلو پـه پ 
السوهنې منع
:لوم ماده

د اداري اصالحاتو او ملكي خـدمتونو  
د خپلواك كمېسيون او نورو اونـدو  
دولتي اداروته په تْاكيد سره الرـوونه  

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد جلوگیری از
اعمال نفوذ و به کارگیری 

تعیینات مقامات ۀواسطه در پروس
و کارکنان خدماتولتید

ملکی و نظامی
)٩٢: (شماره
٦/٩/١٣٩٢: تاریخ

به منظور تحقق حکومتداری خـوب و  
ادارات دولتی، اعـم از  مسلکی سازی

بخش های ملکی و نظـامی و تـأمین   
شفافیت در پروسـه تعیینـات پسـت    

،های مقامات دولتی، مراتـب آتـی را  
:منظور می نمایم

ــۀ    ــداخالت در پروس ــع م من
تعیینات 
:مادۀ اول

بــه کمیســیون مســتقل اصــالحات 
اداری وخدمات ملکی وسـایر ادارات  
ذیربط دولتـی اکیـدًا هـدایت داده    

١



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
ــوي  ــي او پ ــو د ملك ي، ترــ كې
خدمتونو د استخدام پـه پروسـو او د   
اكلو په پروسو كې د واسطه كېـدو او  

لـه  شخصي ايكيو د هـر ول نفـوذ  
.اعمالولو خه جدًا مخنيوى وكي

وونكو نوماندانو تْاديبولد سرغ
:دوه يمه ماده

كه چېرې دملكي خدمتونو د بسـتونو،  
دپوي اوغير ملكي خدمتونو دبسـتونو  
نومانداٌن د اكلو دپروسې په بهير كـې  
په خپلو مقرريو كې له واسـطه كېـدو   
خه په ې اخيستنې اقـدام وكـي،   

ه سياليزه پروسه كې لـه  دهماغه بست پ
.ون خه محرومېي

ساتل) ثبات(د تشكيالتي يكاو 
:درېيمه ماده

دولتي ادارې مكلفـې دي، د هـر   -۱
ول وظيفوي السوهنې د لرې كولـو،  
د اوندې ادارې پـه تشـكيل كـې د    
تناقض اوغير ضـروري زيـاتوالي پـه    
منظــور، خپــل تشــكيالتي جوــت 

مطابق عيـار  دخپلو استراتيژيو او برنامو 

می شود تا از هرگونه اعمال نفـوذ در  
پروسه های استخدام و بـه کـارگیری   
واسطه و روابط شخصـی در پروسـه   
های تعیینات خدمات ملکی و نظـامی  

. جدًا جلوگیری نمایند
تأدیب کاندیدان متخلف

:مادۀ دوم
هرگاه کاندیدان بست هـای خـدمات   
ملکی، بست هـای نظـامی و غیـر    

سـۀ  خدمات ملکـی، در جریـان پرو  
تعیینات با استفاده از واسطه در تقـرر  
شان اقـدام نماینـد، از اشـتراک در    
پروسۀ رقابتی همان بسـت، محـروم   

. می گردند
حفظ ثبات تشکیالتی 

:مادۀ سوم
ادارات دولتی مکلـف انـد، بـه    -١

منظور رفع هرگونه تداخل وظیفـوی،  
تناقض و افـزایش غیـر ضـروری در    
ــاختار   ــوط، س ــکیل اداره مرب تش

ـ  کیالتی خــویش را مطــابق   تشـ
استراتیژی و برنامه های شـان عیـار   

٢



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
كي او په تشكيل كې د غير ضـروري  
بدلونونو له اعمالولو خـه، مخنيـوى   

.وكي
ــي يدادار-۲ ــالحاتو او ملكـ اصـ

ــيون او د  ــواك كمېس ــدمتونو خپل خ
چارو د ادارې او د وزيرانو د شـورٰي  
د داراالنشاء عمومي رياسـت مكلـف   
دي ددې امر له پلـې كېـدو خـه،    

.ارنه وكي
ونهد درغليو رپو ورك

:لورمه ماده
د ملكي خـدمتونو شـاملې ـولې    -۱

دولتي ادارې مكلفـې دي، پـه هـره    
مياشت كې د خپلو بشـري منـابعو د   
رياست له الرې ددې فرمـان د تطبيـق   

ــه، د  ادار   ــوالي خ رن ــه يل
خدمتونو خپلـواك  ياصالحاتو او ملك

.كمېسيون ته رپو واندې كي
هغه ادارې چې د ملكي خـدمتونو  -۲
سيستم كې شاملې نـه دي، مكلفـې   په

دي چې په هره مياشت كـې د خپلـو   
لـه الرې  ) ذاتي چارو(اوندو رياستونو 

مال تغییـرات غیـر   ـسـاخته و از اع
ــود داری  ــکیل، خ ــروری در تش ض

.نمایند
کمیســیون مســتقل اصــالحات -٢

ــی و  ــدمات ملکــ اداری و خــ
ــور و    ــومی ادارۀ ام ــت عم ریاس
داراالنشای شورای وزیـران، مکلـف   
انــد از تحقــق ایــن امــر، نظــارت 

. نمایند
گزارش دهی از تخطی ها

:مادۀ چهارم
ــامل -١ ــی ش ــامی ادارات دولت تم

ــد از   ــف ان ــی، مکل ــدمات ملک خ
چگونگی تطبیق این فرمـان از طریـق   
ریاست منابع بشری شان در هـر مـاه   
بــه کمیســیون مســتقل اصــالحات 

ــزارش   ــی گ ــدمات ملک اداری و خ
.ارایه نمایند

ــامل   -٢ ــه شـ ــی کـ اداراتـ
ـ   ند، سیستم خدمات ملکی نمـی باش

ــونگی    ــه از چگ ــد ک ــف ان مکل
تطبیق این فرمـان از طریـق ریاسـت    

٣



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
ددې فرمان د تطبيـق لـه رنـوالي    
خه د چارو د ادارې او د وزيرانـو د  
شورٰي د داراالنشاء عمـومي رياسـت   

.ته رپو وركي
ــي  يدادار-۳ ــالحاتو اوملكـ اصـ

ــيون او د ــواك كمېس ــدمتونو خپل خ
چارو د ادارې اودوزيرانـو دشـورٰي د   
د اراالنشاء عمومي رياسـت، د هـرې   
ربعې په پاي كې، دـاكلو پـه پروسـه    
كـې دســرغونو درنــوالي دقيــق  
رپو، وزيرانو شـورٰي تـه وانـدې    

.كي
انفاذ 

:پنمه ماده
دغه فرمان، په رسـمي جريـده كـې د    
خپرېدو له نېې خـه يـوه مياشـت    

.وروسته، نافذېي
مد كرزىحا

اسالمي جمهوريت رئيسدافغانستان د

شـان در  ) امـور ذاتـی  (های مربوط 
ــه ریاســت عمــ ــاه ب می ادارۀ وهرم

امور و داراالنشای شـورای وزیـران   
. گزارش دهند

کمیســیون مســتقل اصــالحات -٣
ــدماتاداری و  ــی و خــ ملکــ

ــور و    ــومی ادارۀ ام ــت عم ریاس
ــران،    ــورای وزی ــای ش داراالنش
در ختم هـر ربـع، گـزارش دقیـق     
ــۀ    ــات در پروس ــونگی تخلف چگ
تعیینات را، به شورای وزیـران ارایـه   

. نمایند
انفاذ

:مادۀ پنجم
این فرمان، یک مـاه بعـد از تـاریخ    
ــذ   ــمی ناف ــدۀ رس ــر، در جری نش

. می گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

٤



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢

) ۵(د ملکي خدمتونو د كاركوونكو د 
ميمې د توشېحې ض

په هكله، د افغانستان د اسالمي 
جمهوريت د رئيس

فرمان
)) :۱۰۶ه
۱۳۹۲/ ۱۰/ ۷: نېه

:لوم ماده
مـادې  ) ۶۴(دافغانستان داساسي قانون د 

فقرې د حكم له مخې، د ملكـي  ) ۱۶(د 
ه ضـميمه  ) ۵(خدمتونو د كاركوونكو 

    ـ چې د ملي شـورٰي د مجلسـينو د
) ۱۰۱(نېــې ۱۳۹۲/ ۹/ ۲۳هيئــت د 

مادو كـې  ) )۵ې پرېكې پر بنس، په 
.تصويب شوې ده، توشېح كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خـه نافـذ   
اودملي شورٰي د مجلسينو د هيئت لـه  
ضميمې اومصوبو سره يوـاى دې، پـه   

.رسمي جريده كې خپور شي
حامد كرزى

دافغانستان داسالمي جمهوريت رئيس

فرمان 
تان رئیس جمهوری اسالمی افغانس
در مورد توشیح ضمیمۀ 

قانون کارکنان ) ٥(شماره 
خدمات ملکی

)١٠٦: (شماره
٧/١٠/١٣٩٢: تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 
) ٥(ضمیمۀ شماره ،قانون اساسی افغانستان

قانون کارکنان خدمات ملکی را که بـه  
مـؤرخ  ) ١٠١(اساس فیصـلۀ شـماره   

لط مجلسـین  هیئت مخت٢٣/٩/١٣٩٢
ماده به تصویب ) ٥(شورای ملی به داخل 

. رسیده است، توشیح می دارم
:مادۀ دوم

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با 
ضــمیمه و مصــوبات هیئــت مخــتلط 
مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر 

. گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
فغانستان اسالمي جمهوري دولتد ا

ملي شورٰي
)) :۱۰۱ه
۱۳۹۲/ ۹/ ۲۳: نېه

فيصله
د ملكي خدمتونو د كاركوونكو د 

قانون پنمه ه ضميمه
د افغانستان د اساسي قانون د سلمې مادې له 
درج شوي حكم سره سم، د ملي شورٰي د 
 خه جو وې له دريو، دريو غهرې جر

تونو د شوى  هيئـت د ملكـي خـدم   
كاركوونكو د قانون پنمه ه ضـميمه د  

نېې د ۲۳كال د ليند د مياشتې د ۱۳۹۲
شنبې د ورې په غونه كې په پنو مـادو  

.كې فيصله كه
د  هيئت رئيس

"صميم"داكتر احمد بشير 

د  هيئت مرستيال
"سروري فراهي"ارنيال محمد عثمان 

نستان دولت جمهوری اسالمی افغا
شورای ملی 

)١٠١: (شماره
٢٣/٩/١٣٩٢: تاریخ

فیصله
ضمیمۀ شماره پنج قانون کارکنان 

خدمات ملکی
به تأسی از حکم مندرج مادۀ صدم قانون 
اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین 
شورای ملی به ترکیب سه، سـه نفـر از   
اعضای هـر جرگـه ضـمیمۀ شـماره     
پنج قانون کارکنـان خـدمات ملکـی    
به داخل پنج ماده در جلسـۀ روز شـنبه   

فیصـله  ١٣٩٢قوس سـال  ٢٣مؤرخ 
.نمود

رئیس هیئت مختلط
"صمیم"داکتر احمد بشیر 

معاون هیئت مختلط
"سروری فراهی"محمد عثمان ارنيال

ب



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢

كو د ند ملکي خدمتونو د كاركوو
قانون پنمه ه ضميمه

:لوم ماده
د هغه شخص د والي د مرستيال په توه

ملكي خدمتونو په لومي بسـت كـې   
مقررېداي شي چې ددې قانون د اتمـې  

فقره كې پـر درج شـوو   ) ۱(مادې په 
كلن ) ۳۰(معيارونو سربېره، لترلۀ د 

.سن يې هم بشپ كى وي
:دوه يمه ماده

هغه شخص د ولسوال په توه د ملكـي  
خدمتونو په دوه يم بست كې مقررېداى 

) ۲(مادې په شي چې ددې قانون د اتمې
درج شـوو   ) ۶خه تر ۳(فقره كې له 

اجزاوو د معيارونو سـربېره، د النـدې   
:معيارونو لرونكى هم وي

لترلۀ د بكلوريا تحصـيلي سـند   -۱
.درلودل

) ۸(بكلوريا (د كاري تجربې درلودل -۲
كاله او لېسانس ) ۶(كاله، فوق بكلوريا 

).كاله) ۳(
.كلن سن بشپول) ۳۰(د -۳

ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان 
خدمات ملکی 

:مادۀ اول
شخص به حیث معاون والی در بسـت  
اول خدمات ملکی مقرر شده می تواند 

) ١(که عالوه بر معیارهای مندرج فقرۀ 
دۀ هشتم این قا نون حـداقل سـن   ما
ســالگی را نیــز تکمیــل   ) ٣٠(

. نموده باشد
: مادۀ دوم

شخص به حیث ولسوال در بست دوم 
خدمات ملکی مقرر شده می تواند کـه  

ج اجـزای  روه برمعیارهـای منـد  عال
مادۀ هشتم ایـن  ) ٢(فقرۀ ) ٦الی ٣(

ــل    ــای ذی ــد معیاره ــانون واج ق
:نیز باشد

تحصـیلی  داشتن حـداقل سـند   -١
.بکلوریا

) ٨(بکلوریا (داشتن تجربۀ کاری -٢
) ٣(و لسانس ) ٦(سال، فوق بکلوریا 

). سال
. سالگی) ٣٠(اکمال سن -٣

٥
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:يمه مادهدرې

له د والي مرستيال او ولسوال د مقرر
منظور وروسته، د ملكي خـدمتونو د  

.انستيتوت زده كه ييزه دوره تېره كي
د ملكي خدمتونو د لومي، دوه يـم او  
درېيم بست متصديان د والي د مرستيال 
او ولسوال په ون زيات نه زيات لـه  

ه درېيو كلونو وروسته تبديلېي، د اتيا پ
صورت كې د واليتي شورٰي د غو د رْايو 
په اتفاق د والي مرستيال او ولسـوال د  

.يوې بلې دورې لپاره تمديدېدلى شي
:لورمه ماده

د والي د مرسـتيال او ولسـوال د   ) ۱(
اجراآتو د ارزونې په منظور، په النـدې  

:تركيب سره كميه جوېي
د واليتي شورٰي يو تن غى د واليتي -۱

.په غوراوي سره د رئيس په توهشورٰي
د سيمه ييزو ارانونو د خپلـواكې  -۲

.ادارې يو تن استازى د غي په توه
اصالحاتو او ملكي خدمتونو يد ادار-۳

د خپلواك كمېسيون دوه تنـه واكمـن   
.استازي د غو په توه

:مادۀ سوم
معاون والی و ولسوال بعد از منظوری 
تقرر، دورۀ آموزشی انستیتوت خدمات 

. ملکی را سپری نمایند
متصدیان بست های اول، دوم و سـوم  

ات ملکی به شمول معاون کارکنان خدم
والی و ولسوال حداکثر بعد از سه سال 
تبدیل می گردد معاون والی و ولسوال 
در صورت ضرورت بـه اتفـاق آراء   
اعضای شورای والیتی برای یک دورۀ 

. دیگر تمدید شده می تواند
:مادۀ چهارم

به منظور ارزیابی اجراآت معـاون  ) ١(
کمیته به ترکیب ذیل،والی و ولسوال
:ایجاد می گردد

یک نفر از شورای والیتی به انتخاب -١
.شورای والیتی به حیث رئیس

یک نفر نمایندۀ ادارۀ مستقل ارگان -٢
. های محلی به حیث عضو

دو نفر نمایندۀ کمیسیون مسـتقل  -٣
و خدمات ملکی بـه  یاصالحات ادار

. حیث عضو

٦
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دوالي واكمن اسـتازى د غـي پـه    -۴

.توه
فقره كـې درج ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

شوې كميه كوالى شي عنـداللزوم، د  
والي د مرستيال او ولسـوال اجـراآت   
وارزوي  او د اكل شوو معيارونو د نـه  
بشپېدو يا نـورو مؤجهـو دليلونـو د    
موجوديت په صورت كې له دندې خه د 
هغو د انفصال وانديز دافغانستان اسالمي 

.جمهوريت رئيس ته واندې كي
يال يـا  پدې حالت كې د والـي مرسـت  

ولسوال د ملكي خدمتونو د كاركوونكو 
د قانون له معاش سره د انتظار په حالت 

.كې قرار مومي
فقره كـې درج  ) ۲(ددې مادې په ) ۳(

اكل شوي معيارونه په جال كنالره كې 
چې د سيمه ييزو ارانونو د خپلـواكې  

او د اداري اصالحاتو او ملكـي  ېادار
ا وضع خدمتونو د خپلواك كمېسيون لخو

.كېي، تنظيمېي
:پنمه ماده

دغه ضميمه د توشېح له نېې خه نافذه 
.او په رسمي جريده كې دې خپره شي

باصالحیت والی بـه حیـث   نمایندۀ-٤
.عضو

این مـاده  ) ١(مندرج فقرۀ کمیتۀ ) ٢(
می تواند عنداللزوم، اجـراآت معـاون   
والی و ولسـوال را مـورد ارزیـابی    
قرارداده و در صورت عـدم تکمیـل   
ــت   ــا موجودی ــه ی ــای معین معیاره
سایر دالیل مؤجه پیشـنهاد انفصـال   
آنها را از وظیفه به رئـیس جمهـوری   

. اسالمی افغانستان ارایه نماید
ون والی یا ولسـوال  در این حالت معا

مطابق احکام قانون کارکنان خـدمات  
ملکی در حالت انتظار با معاش قـرار  

. می گیرد
این ) ٢(معیارهای معینۀ مندرج فقرۀ ) ٣(

ماده در طرزالعمل جداگانۀ که از طرف  
ادارۀ مستقل ارگـان هـای محلـی و    
کمیسیون مستقل اصـالحات اداری و  
خدمات ملکی وضع می گردد، تنظـیم 

. شودمی
:مادۀ پنجم

این ضمیمه از تاریخ توشیح نافـذ و در  
. جریدۀ رسمی نشرگردد

٧
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د ) شير خواراه(شيدو خولو 

ايونو او وكتونونو د مقررې د 
انفاذ په هكله، د افغانستان د اسالمي 

جمهوريت د وزيرانو شوري 
مصوبه

)) :۲۸ه
۱۳۹۲/ ۸/ ۵: نېه

:لوم ماده
ايونو او وكتونونـو  د شيدو خولو د

مقرره چې دافغانستان داسالمي جمهوريت 
نېې ۱۳۹۲/ ۸/ ۵د وزيرانو د شوري د 

) ۵۱(فصـلونو او  ) ۵(په غونه كې په 
.مادوكې تصويب شوې، منظوروم

:دوه يمه ماده
دغه مصوبه له مقررې سره يوـاى پـه   
رسمي جريده كې د خپرېدو له نېې خه 

.نافذېي
حامد كرزى

غانستان داسالمي جمهوريت رئيسافد

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

افغانستان 
درمورد انفاذ مقررۀ شیرخوارگاه ها 

وکودکستان ها 
)                                                                   ٢٨(:شماره
٥/٨/١٣٩٢:تاریخ

:مادۀ اول
ها را مقررۀ شیرخوارگاه ها وکودکستان

شورای ٥/٨/١٣٩٢که درجلسۀ مؤرخ 
وزیران جمهوری اسالمی افغانستان بـه  

اده تصـویب  م) ٥١(فصل و) ٥(داخل 
.گردیده، منظورمی دارم

:مادۀ دوم
تـاریخ  این مصوبه همراه بـامقررۀ از 

ــر ــذ درنش ــمی ناف ــدۀ رس جری
.می گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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قررۀ شیرخوارگاه هافهرست مندرجات م

وکودکستان ها 
فصل اول 
احکام عمومی

صفحهعنوانماده
٨.........................................................مبنی:مادۀ اول

٨......................................................اهداف:       مادۀ دوم 
٩..............................تانایجاد شیرخوارگاه وکودکس:مادۀ سوم

١٠................................................ساحۀ تطبیق:              مادۀ چهارم
فصل دوم

اطفال در شیر خوارگاه هاپذیرش 
وکودکستان ها

١٠............................................ایط پذیرش شر:               مادۀ پنجم
١١......................................حق اولیت در پذیرش:                مادۀ ششم
١٢...............................................حق الشمول:                 مادۀ هفتم
١٢...............................................حق االجرت:                مادۀ هشتم

١٤...............................................پذیرشزمان:                   نهممادۀ
فصل سوم
تأمینات

١٤...............................................اطفاله تغذی:                  مادۀ دهم
١٥...................................غذاییمرجع تأمین مواد:               مادۀ یازدهم

ب
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١٦............................................ق وجهیصندو:             مادۀ دوازدهم

فصل چهارم
ستان های خصوصیكشیرخوارگاه ها وکود

١٧............................................شرایط تأسیس:             مادۀ سیزدهم
٢٠...............................................تجواز فعالی:            مادۀ چهاردهم
٢٠....................ستان تحت عین نامشیرخوارگاه وکودک:      مادۀ پانزدهم

٢١...............................................تجدید جواز:            مادۀ شانزدهم
٢١.................................سقوط اعتبار جواز فعالیت:               مادۀ هفدهم
٢١...............................................مدیر مسئول:              مادۀ هجدهم
٢٢..........................................تفویض صالحیت:                مادۀ نزدهم
٢٢.................................................تغیر مکان:                مادۀ بیستم

٢٣...........................................طرزتنظیم اسناد:         مادۀ بیست ویکم
٢۳.......................................مکلفیت های مالیاتی:         مادۀ بیست ودوم
٢٤........................................رعایت اسناد تقنینی:        مادۀ بیست وسوم

٢٤.................................تدویر دوره های آموزشی:       چهارممادۀ بیست و
٢٥..............................................حق االجرت:       بیست و پنجم مادۀ

٢٦..................معیارهای ایجاد شیرخوارگاه وکودکستان:      مادۀ بیست و ششم
٢٧........توقیف فعالیت یا انحالل شیر خوارگاه وکودکستان:        مادۀ بیست وهفتم
٣٠..........................عدم تبعیض در پذیرش و استخدام:       تممادۀ بیست وهش

٣۰...........................................حقوق وامتیازات:         دۀ بیست ونهمما

ج
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فصل پنجم

احکام متفرقه
٣٢...................................................رخصتی:                مادۀ سی ام

٣٢......................................................تقررمادۀ سی ویکم             
٣٣...........................................مربیان ومعلمان:             سی ودوممادۀ

٣٣..........ستانروابط خانواده طفل با شیرخوارگاه وکودک:             مادۀ سی وسوم
٣٤..................کمیسیون سمع شکایات و حل منازعات:           چهارمومادۀ سی 

٣۵..............................کمیسیون تثبیت حق االجرتمادۀ سی و پنجم           
٣۶................................نصاب آموزش و پرورش:            مادۀ سی و ششم
٣۷........مراقبت و نظارت از امور شیرخوارگاه وکودکستان:مادۀ سی و هفتم

٣٨....................................................تأدیب:هشتمومادۀ سی 
٤٠..........................................تفتیش امورمالی:نهمومادۀ سی 
٤٠.....................فروش امتیاز شیرخوارگاه وکودکستان:مادۀ چهلم

٤١.........................................وضع طرزالعمل ها:          مادۀ چهل ویکم
٤٢............................ادغام شیرخوارگاه وکودکستان:          مادۀ چهل ودوم

٤۲...............................................مؤسسامتیاز :        مادۀ چهل و سوم
٤٣...............................................گذارش دهی:      مادۀ چهل و چهارم
٤٣................................................جواز مجدد:       مادۀ چهل و پنجم
٤٤...........................سمی وروحیممنوعیت تعذیب ج:       مادۀ چهل و ششم
٤٤....................................................یونیفورم:      مادۀ چهل و هفتم

۴۴..........................زاتيعدم استفاده از وسایل و تجه:      هشتممادۀ چهل و 

د
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٤٥................................................اتباع خارجی:        مادۀ چهل و نهم

٤٦..................................................داشتن مهر:             مادۀ پنجاهم
٤٧........................................................انفاذ:        مادۀ پنجا و یکم

هـ
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) شیر خواراه(د شیدو خولو 
 ایونو او وکتونونو مقرره

لومی فصل
عمومي حکمونو

مبنی 
:لوم ماده

دغه مقرره د کـار د قـانون د یوسـلو    
فقرې د حکم له ) ۲(شپویشتمې مادې د 
.مخې، وضع شوې ده

موخې
:دوه یمه ماده

:ددې مقررې موخې عبارت دي له
په شیدو خولو ایونو کې د شیدې -۱

خولو په دوران کې د اطفالو سـاتنه او  
.ارنه

ه اسالمي او ملي روحیې سره پـه  پ-۲
هوکتونونو کې د اطفالو زده ک.
د میندو لپاره د کار د سالمې زمینې -۳

.برابرول
په شیدو خولو ایونو او وکتونونو -۴

کې د اطفالو د ساتنې، پالنې او زده کې 

ۀ شیرخوارگاه ها و مقرر
کودکستان ها

فصل اول
عمومیاحکام

منبی 
:اولمادۀ

) ٢(این مقررۀ به تأسی از حکم فقـرۀ 
یکصدو بیست و ششم قانون کار ۀماد

.وضع گردیده است
اهداف

:مدومادۀ
:اهداف این مقرره عبارت اند از

ـ موا-۱ فال ـظبت و مراقبـت از اط
در گیخـــوارشـــیر در دوران 

.یرخوارگاه هاش
کودکستان ها با درطفال آموزش ا-۲

.اسالمی و ملیۀروحی
سالم کاربرای ۀهم نمودن زمینافر-۳

.مادران
تنظیم طرز نگهداشت، پـرورش و  -۴

ـ   ا و آموزش اطفال در شـیرخوارگاه ه

٨
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.د ول تنظیمول

شـیدو  د د اطفالو له کورنیو سـره  -۵
او وکتونونو د مربیانو خولو د ایونو 

.او وونکو د ایکیو تنظیمول
د اطفالو د بـدني ودې او ذهنـي   -۶

پرمختیا او په ووني کې د شـمولیت  
.لپاره د هغو چمتو کول

ای او وکتـون  دشيدو خولو د
جوول

:درېیمه ماده
د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۱(

ـ  دو معلولینو وزارت، د وزارتونو او اون
ادارو په همکار د شیدو خولو ایونه 
او وکتونونه، د دولتي کارکوونکو د کار 

.په ای کې جو وي
د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۲(

معلولینو وزارت د اري پالنونـو او د  
ای د اوسېدونکو د اتیا له په پام کې 
نیولو سره، و کتونونه د اوسېدو په ای 

.کې جو وي
ــي ادارو مســئولین، ) ۳( ــر دولت د غی

وکتونونه د اوندو کارکوونکو د کار 

.کودکستان ها
تنظیم روابط مربیـان و معلمـان   -۵

شیرخوارگاه ها و کودکستان هـا بـا   
. نواده های اطفالاخ
رشد بدنی و انکشاف ذهنی اطفال -۶

وآماده ساختن آنها جهت شـمولیت در  
.مکتب

ــیرخوارگاه و  ــاد شــ ایجــ
کودکستان

:سوممادۀ
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ) ١(

کـاری وزارت هـا و   ومعلولین به هم
ادارات ذیربط، شـیرخوارگاه هـا و   

کارکنان کار کودکستان ها را درمحل 
.دولتی ایجاد می نماید

شهدا و وزارت کار و اموراجتماعی،) ٢(
ها علولین شیرخوارگاه ها و کودکستان م

را در محل زیست با نظر داشت پـالن  
های شهری و ضرورت ساکنین محـل  

. ایجاد می نماید
ولین ادارات غیــر دولتــی، مســئ) ٣(

کودکستان ها را درمحل کار کارکنان 
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.په ای کې جو وي

د تطبیق ساحه
:لورمه ماده

ددې مقررې حکمونه د وزارتونو، دولتي، 
غیر دولتي او خصوصي ادارو د شـیدو  

په هکله، د نوخولو ایونو او وکتونو
.تطبیق و دي

دوه یم فصل
و او په شیدو خولو ایون

وکتونونو کې د اطفالو منل
د منل کېدو شرایط

:پنمه ماده
اطفال تردغو شـرایطو النـدې د   ) ۱(

وزارتونو، دولتی، غیر دولتي او د اوسېدو 
د ای به شیدو خولو ایونو کې منـل  

:کېي
د درې میاشتنی سن ئې بشپ او دوه -۱

.کلنی ئې بشپ کی نه وي
وي، خـو  په ساري ناروغیو اخته نه -۲

) ایمني(داچې هغوی لپاره مناسب خوندي 
.او روغتیايي شرایط چمتو وي

.مربوط ایجاد می نماید
تطبیق ۀساح
:چهارممادۀ
م ایـن مقـرره در مـورد شـیر     احکا

ها، ها و کودکستان های وزارتخوارگاه
ادارات دولتی، غیر دولتی و خصوصی 

.قابل تطبیق می باشد
فصل دوم

پذیرش اطفال در شیرخوارگاه ها 
و کودکستان ها

ششرایط پذیر
:پنجممادۀ

اطفال تحـت شـرایط ذیـل در    ) ١(
شیرخوارگاه های وزارت ها و ادارات 
دولتی، غیر دولتی و محل زیست پذیرفته 

:می شوند
سن سه ماهه را اکمال و دوساله را -١

. اکمال نه نموده باشند
به امراض ساری مبتال نباشند مگر -٢

ی مناسب برای اینکه شرایط ایمنی و صح
.آنها میسر باشد
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هغه طفل چې د دوه کلنی سن ئـې  ) ۲(

بشپ او پنه کلنی ئې بشپ کی نه وي، 
جزء له په ) ۲(فقرې د ) ۱(ددې مادې د 

پام کې نیولو سره، د وزارتونو او دولتي 
او غیر دولتي ادارو او د اوسېدو د ای 

.تونونو کې منل کېيپه وک
ــوددولتي کارد)۳( ــای دوزارتونـ ـ

ي اداروپـه شـیدو   اوغیردولتدولتياود
ــایونو اووکتونو ــخولوـ کې، ونـ
ه والـدینو  لهغه اطفال منل کېي چې یو

کارکوونکیخه ئې د اوندې ادارې 
.وي 

په منل کېدو کې د لومیتوب حق 
:شپمه ماده

که چېرې د اوسېدو د ای پـه شـیدو   
خولو ای او وکتونونو کې د اطفالو د 
شمولیت د غوتونکو شمېر لـه اکـل   
شوي نورم خه زیات وي، پدې صورت 
کې الندې اطفالو ته د لومیتوب حـق  

:ورکول کېي
هغه اطفال چې والدین ئې د دولـت  -۱

کارکوونکي وي، د شیدو خولو ای او 

اطفالی که سن دوساله را اکمال و ) ٢(
پنج ساله را اکمال ننموده باشـند بـا   

این مـاده  ) ١(فقرۀ) ٢(رعایت جزء 
درکودکستان های وزارت ها و ادارات 

محل زیست پذیرفته غیردولتی ودولتی و
.می شوند

ــا و ) ٣( ــیرخوارگاه هــ در شــ
لتـی  ستان های محل کار دوــکودک

تی و غیر ـــوزارت ها و ادارات دول
دولتی، اطفالی پذیرفته می شوند که یکی 

مربـوط  ۀاز والدین آنها کـارکن ادار 
. باشد

حق اولیت در پذیرش 
:ششممادۀ

هرگاه تعـداد متقاضـیان شـمولیت    
اطفال در شیرخوارگاه و کودکسـتان  
های محل زیسـت بیشـتر از نـورم    
ــورت    ــن ص ــد در ای ــه باش معین

ذیــل داده ق اولیــت بــه حــ
:می شود

اطفالی که والدین شان کارکنـان  -١
دولت بوده شیرخوارگاه و کودکستان 
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 ای کې جو کتون د هغوی د کار پهو

.شوی نه وي
هغه اطفال چې د هغوی میندې معلول -۲

.یا له دوو خه زیات اطفال ولري
هغه طفل چې مور ئې فوت شـوې  -۳

.وي
هغه طفل چې مور ئې مطلقه وي او -۴

.پالنې ته حاضره نه وي
حق الشمول
:اوومه ماده

د وزارتونو د کار د ای او د دولتي ) ۱(
ادارو په شیدو خولو ای او وکتونونو 

پنه ) ۵۰۰(اطفالو حق الشمول، ې د ك
.سوه افغان ده

د اوسېدو د ای په دولتي شـیدو  ) ۲(
خولو ای او وکتونونو کې د اطفالو 

شپ سوه افغـان  ) ۶۰۰(حق الشمول، 
.ده
د غیر دولتي ادارو په شیدو خولو ) ۳(

ـای او وکتونونــو کــې د اطفــالو  
 خونو د موافقې پربنسحق الشمول، د ا

.ېياکل ک

آنهـا ایجـاد نگردیـده    کاردر محل
.باشد

معلول یـا  شاناطفالی که مادران-٢
.بیشتر از دو طفل داشته باشد

طفلی که مادر وی فـوت نمـوده   -٣
. باشد

ه بـوده و  طفلی که مادر وی مطلق-٤
. حاضر به پرورش نباشد

حق الشمول 
:هفتممادۀ

حق الشمول اطفال درشیرخوارگاه ) ١(
ودکستان های محل کار وزارت ها، و ک

پنجصـد  ) ٥٠٠(مبلغادارات دولتیو
.افغانی می باشد

حق الشـمول درشـیرخوارگاه و   ) ٢(
کودکستان های دولتی محل زیسـت  

ــغ  ــانی  ) ٦٠٠(مبل ــد افغ ششص
. می باشد

حق الشمول اطفال درشیرخوارگاه ) ٣(
و کودکستان های ادرات غیر دولتـی 

بــه اســاس توافــق طــرفین تعیــین 
. می گردد
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حق االجرت

:اتمه ماده
د کار د ای پـه دولتـي شـیدو    ) ۱(

خولو ایونو او وکتونونو کې د اطفالو 
لور ) ۴۰۰(حق االجرت، هره میاشت 

.سوه افغان ده
د اوسېدو د ای په دولتي شـیدو  ) ۲(

د اطفالو  خولو ایونو او وکتونونو کې 
پنه ) ۵۰۰(حق االجرت، هره میاشت 

. دهسوه افغان
ولـو او  خپه خصوصـي شـیدو   ) ۳(

وکتونونو کې د اطفالو حق الشمول او 
حق االجرت، ددې مقـررې پـه پنـه    
دېرشمه ماده کې د درج شوي کمېسیون 

.لخوا اکل کېي
دهغو اطفالو حق االجرت چې پخپله ) ۴(

یا یو له والدینو خه يې معلول وي، ددې 
فقره کې له درج شوو ) ۲او ۱(مادې په 

.سلنه ل وي) ۵۰(بالغو خه م
هغه میندې چې دوه یا له دوو خه ) ۵(

ـ   فلـزیات اطفال ولري، د دوه یـم ط
) ۲او۱(حق االجرت، ددې مادې پـه  

حق االجرت 
:هشتممادۀ

ــرت اط )١( ــق االج ـــال در ح ف
ها و کودکستان های دولتی شیرخوارگاه 

چهارصد ) ٤٠٠(محل کار، ماهوار مبلغ 
. افغانی می باشد

ل شیرخوارگاه ها حق االجرت اطفا) ٢(
و کودکستان های دولتی محل زیست، 

انی ـد افغــپنجص) ٥٠٠(مبلغماهوار
.می باشد

حق الشمول و حق االجرت اطفال ) ٣(
و کودکستان هـای  هاشیرخوارگاهدر

خصوصی از طرف کمیسیون منـدرج  
سی وپنجم ایـن مقـرره تعیـین    ۀماد
. گرددمی

حق االجرت اطفالی که خود یا یکی) ٤(
فیصد ) ٥٠(از والدین آنها معلول باشد 

) ٢و١(کمتر از مبالغ مندرج فقره های 
. این ماده می باشد

یا بیشـتر از  دارای دویکهمادران) ٥(
دومی طفل حق االجرت،دو طفل باشد

فیصد کمتر از مبـالغ منـدرج   ) ٥٠(
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) ۵۰(فقره کې له درج شوو مبالغو خه 

.سلنه ل وي
د هغو اطفالو حق االجرت چې یو له ) ۶(

والدینو خه يې فوت شـوی وي، ددې  
قره کې له درج شوو ف) ۲او ۱(مادې په 

.سلنه ل وي) ۵۰(مبالغو خه 
ـ پدې ماده کـې د درج ش ) ۷( ويــ

حق االجرت د ورکـې ول، د هغـې   
کنالرې مطابق چې د کار او ـولنیزو  
چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا 

.ترتیبېي، تنظیمېي
وختد منل کېدو

:نهمه ماده
ر د اوسېدو د ای او د دولتي ادارو د کا

د ای په وکتونونو کې د اطفالو د منل 
کېدو وخت، د هغې کنالرې مطابق چې 
د کار او ولنیزو چـارو، شـهیدانو او   
معلولینو وزارت لخوا تنظیمېي، اکـل  

.کېي

ــر ــای هفق ــاده ) ٢و ١(ه ــن م ای
. می باشد

از حق االجرت اطفالی که یکـی ) ٦(
) ٥٠(والدین شان فوت نموده باشـد،  

فقره های فیصد کمتر از مبالغ مندرج 
. می باشدهاین ماد) ٢و١(
طرز پرداخت حق االجرت مندرج ) ٧(

این ماده طبق طرزالعمل که از طـرف  
مور اجتماعی شـهدا و  اوزارت کار و 

تنظـیم  معلولین ترتیـب مـی شـود،   
.می گردد

زمان پذیرش
:نهممادۀ 
پذیرش اطفال در کودکستان های زمان 

محل زیسـت و محـل کـار ادارات    
از طـرف کـه دولتی طبق طرزالعمل

اجتماعی، شـهدا و  اموروزارت کار و
معلولین تنظـیم مـی گـردد، تعیـین     

. می شود
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درېیم فصل
میناتتْا

د اطفالو تغذیه
:لسمه ماده

د وزارتونو او دولتي او غیر دولتي او ) ۱(
ولو ایونو او خصوصي ادارو په شیدو خ

وکتونونو کې اطفال، د مناسبو خـوو  
.مستحق دي) غذا(
او غیر دولتي او د وزارتونو او دولتي) ۲(

خصوصي ادارو په شیدو خولو ایونو او 
) غذایی(وکتونونو کې د اطفالو خونیز 

مینو د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او 
معلولینو، عامې روغتیا او مالیې وزارتونو

له واکمنو استازو خه د جـو شـوي   
.کمېسیون په واسطه ترتیبېي

فقره کـې درج  ) ۲(ددې مادې په ) ۳(
شوی خونیز مینو، د وزیرانو د شوري له 

.منظور وروسته د تطبیق و دی
په دولتي شیدو خولو ـایونو او  ) ۴(

وکتونونو کې د اطفالو خونیز وختونه، 
نو او چـارو، شـهیدا  ود کار او ولنیز

معلولینو وزارت لخوا د عـامې روغتیـا   

فصل سوم
تأمینات

تغذيه اطفال
: دهممادۀ

ال در شـیرخوارگاه هـا و   ـاطف) ١(
ات کودکستان های وزارت هـا و ادار 

دولتی و غیر دولتی و خصوصی مستحق 
.غذای مناسب می باشند

ها مینو غذایی اطفال در شیرخوارگاه)٢(
و کودکستان های وزارت ها و ادرات 
دولتی و غیر دولتی و خصوصی توسط 
ــدگان   ــکل ازنماین ــیون متش کمیس
باصالحیت وزارت های کـار وامـور   
اجتماعی، شهدا و معلولین، صحت عامه 

. تیب می گرددو مالیه تر
ایـن  ) ٢(ۀمینو غذایی مندرج فقر) ٣(

منظوری شورای وزیران قابل از ماده بعد 
. تطبیق می باشد

ـ ) ٤( ــذی اطفـ ــات تغ ال در ـاوق
ها و کودکستان های دولتی شیرخوارگاه

از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، 
شهدا و معلولین به همکـاری وزارت  
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.وزارت په همکار اکل کېي

مینولو مرجعأتوکو د تود خونیز
:یوولسمه ماده

د وزارتونــو او دولتــي ادارو او د ) ۱(
دولتي اوسېدو د ای په شیدو خولـو  
ایونو او وکتونونو کې خونیز توکي، 
وسایل، تجهیزات او د لوبو سامان آالت، 

چـارو، شـهیدانو او   وار او ولنیزد ک
.مین او برابرېيأمعلولینو وزارت لخوا ت

ــي ادارو ) ۲( ــو او دولتـ د وزارتونـ
د دولتي اوسېدو د ـای پـه شـیدو    
خولو ایونو او وکتونونو کې د خوب 
ــررمي،   ــالمه سـ ــونې، سـ خـ

،تشنابونه ،د لوبورونه، تحویل خلنایپ
یزو او اداري خونې، د کار او ولناي

ولینو وزارت پـه  چارو، شهیدانو او معل
ــابق،برابر  ــو دمط ــطه، د الر او واس

.تنظیمېي
د غیر دولتي او خصوصـي ادارو د  ) ۳(

شیدو خولو د ـایونو او وکتونونـو   
خونیز توکي، وسایل، تجهیـزات او د  
خدماتي کارکوونکو استخدام د اوندو 

. صحت عامه تعیین می گردد
أمین مواد غذاییمرجع ت

:یازدهممادۀ
مواد غذایی،  وسایل، تجهیزات و ) ١(

سامان آالت بازی در شیرخوارگاه ها و 
کودکستان های وزارت هـا و ادارات  
دولتی و محل زیست دولتی از طـرف  
وزارت کار و امور اجتماعی، شـهدا و  

. معلولین تأمین و تهیه می گردد
سرگرمی سالم، اتاق های خواب، ) ٢(
میدان های بازی، شپزخانه، تشناب ها، ا

ــاق هــای اداری در  ــه و ات تحویلخان
شیرخوارگاه ها و کودکسـتان هـای   

ـ  ل ـوزارت ها و ادارات دولتی و مح
ط وزارت کار ـی توســزیست دولت

ین، ــو امور اجتماعی، شهدا و معلول
ـ ،مودــطبق رهن ـ ـته ظیمـیه و تن

. می گردد
ات و مواد غذایی، وسایل، تجهیـز ) ٣(

ها تخدام کارکنان خدماتی شیرخوارگاهاس
و کودکستان های ادارات غیر دولتی و 
خصوصی از طـرف مسـئولین ادارات   
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.مین او برابرېيأادارو د مسئولینو لخوا ت

هي صندوقوج
:دوولسمه ماده

د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۱(
معلولینو وزارت، د شیدو خولو ایونو 
او وکتونونو لپاره د مالي او تخنیکـي  
مساعدتونو د راجلبولو  او جذبولو پـه  
منظور، د اطفالو وجهي صندوق جووي، 
او د اشخاصو او ملي او نیوالو خیریـه  

لبولـو کـې الزم   د مرستو په جومؤسس
.تدبیرونه نیسي

د اطفالو د وجهي صندوق له وجوهو ) ۲(
خه د ې اخیسـتنې ول، د هغـې   
کنالرې مطابق چې د کار او ـولنیزو  
چارو، شهیدانو او معلولینـو وزارت او  
مالیې وزارت لخوا ترتیب او د وزیرانو د 

.شوري په واسطه منظورېي، تصویبېي

.مربوط تأمین و تهیه می گردد
صندوق وجهی

:دوازدهمۀماد
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ) ١(

معلولین به منظور جلـب و جـذب   و 
مساعدت های مالی و تخنیکی بـرای  

ارگاه هـا و کودکسـتان هـا،    شیرخو
صندوق وجهی اطفال را ایجـاد و در  

ات مؤسسجلب کمک های اشخاص و 
خیره ملی و بین المللی تدابیر الزم اتخاذ 

. می نماید
طرز استفاده از وجـوه صـندوق   ) ٢(

وجهی اطفال طبق طرزالعمل که از طرف 
وزارت کار و امور اجتمـاعی، شـهدا   

و توسط ومعلولین و وزارت مالیه ترتیب
شورای وزیران منظور می شود، تصویب 

. می گردد
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لورم فصل
شیدو خولو ایونه او خصوصي 

وکتونونه
سیس شرایط أت

:دیارلسمه ماده
کورني او بهرني حقیقي او حکمـي  ) ۱(

اشخاص کوالی شي، خصوصي شـیدو  
نه چې لـدې  نوخولو ایونه او وکتو

په نوم یادېي تر دغو مؤسسوروسته د 
:سیس کيأشرایطو الندې ت

.د پانې اچونې د جواز لرل-۱
او نویزو چارو، شهیداد کار او ولن-۲

،معلولینو وزارت ته د اساسنامې، تشکیل
) پرورشـي (زده که ییـزو او پـالنیزو   

پالنونو، مالي وجوهـو او د تمویـل د   
سرچینو او د هغو د نورو کاري کنالرو 

.واندې کول
.د مناسب ای لرل-۳
.د اوندو فورمونو کول-۴
ــایونو او  -۵  ــو د ــیدو خول د ش

سیس د حق االمتیاز په نامه أد تنووکتونو
په هېواد کې دننه یا بهر د مېشتو کورنیو 

فصل چهارم
شیرخوارگاه ها و کودکستان 

های خصوصی
شرایط تأسیس

:سیزدهمۀماد
اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و ) ١(

خارجی می توانند، شیرخوارگاه هـا و  
کودکستان های خصوصی را که منبعد 

یاد می شود تحت شرایط مؤسسبه نام 
:یل تأسیس نمایدذ
. داشتن جواز سرمایه گذاری-١
اساسنامه، تشکیل، پالن های ۀارای-٢

پرورشی، وجـوه مـالی و   وآموزشی
ــایر    ــل و س ــابع تموی ــی من معرف
طرزالعمل های کاری آن، به وزارت کار 
ــهدا و  ــاعی، شـ و امـــور اجتمـ

.معلولین
.داشتن مکان مناسب-٣
.های مربوطمه خانه پری فور-٤
) ٥٠٠٠(تحویل مبلـغ پنجهـزار   -٥

افغانی از طرف اشـخاص حقیقـی و   
م داخل یـا خـارج   يحکمی داخلی مق



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
حقیقي او ُحکمي اشخاصو لخوا پنه زره 

افغان او په هېواد کې دننه یا ) ۵۰۰۰(
بهر د مېشتو بهرنیو حقیقي او ُحکمـي  
اشخاصــو لخــوا پنــه ویشــت زره 

افغان په بانک کې د دولت د ) ۲۵۰۰۰(
.یلولوارداتو حساب ته تحو

د کورنیـو  یا بهرپه هېواد کې دننه-۶
حقیقي او ُحکمي اشخاصو لخوا د کلني 

سلنه عوایدو معادل بانکي تضمین ) ۱۰(
تحویلول او په هېواد کې دننه یا بهـر د  

ُحکمي اشخاصو لخوا د اوبهرنیو حقیقي 
سلنه عوایدو معادل بـانکي  ) ۲۵(کلني 

.تضمین په بانک کې تحویلول
جزء ) ۵(فقرې په ) ۱(د ددې مادې ) ۲(

کې درج شوی بانکي تضمین د شـیدو  
سیس أخولو د ایونو او وکتونونو د ت

ـ په پیل کې د اطفـالو د شم  ېر او ــ
د حق الشمول او حق االجرت د اندازې 
په تناسب چې د شیدو خولو د ایونو او 
وکتونونو د ادارې لخوا په فورمه کـې  

و درجېي، د کال په پای کې ېـل ا 
.محاسبه کېي

غیر انتفاعي شیدو خولو ایونه او ) ۳(

کشور مبلـغ بیسـت و پـنج هـزار     
افغانی از طرف اشـخاص  ) ٢٥٠٠٠(

قی و حکمی خارجی مقیم داخـل   یحق
ن حق االمتیـاز  اج کشور به عنواریاخ

تأسیس شیرخوارگاه وکودکستان بـه  
. حساب واردات دولت در بانک

) ١٠(معادل کیتحویل تضمین بان-٦
فیصد عوایدساالنه از طرف اشـخاص  
حقیقی و حکمی داخلی مقیم داخل یـا  
خارج کشور و تحویل تضمین بـانکی  

فیصد عوایـد سـاالنه از    ) ٢٥(معادل 
طرف اشخاص حقیقی یا حکمی خارجی 

.مقیم داخل یا خارج کشور در بانک
) ٥(ین بانکی مندرج جـزء  تضم) ٢(

این ماده در آغـاز تأسـیس   ) ١(ۀفقر
هـا شیرخوارگاه هـا و کودکسـتان  

به تناسـب تعـداد اطـفال و انـدازۀ 
حق الشمول و حق االجرت که از طرف 

ها شیرخوارگاه ها و کودکستانۀادار
ــتم    ــده، در خ ــه گردی درج فورم

ــی و  ــال بررسـ ــبه سـ محاسـ
. می گردد

و کودکستان های هاشیرخوارگاه) ٣(
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، ۱(فقرې په ) ۱(وکتونونه ددې مادې د 

جزونو کې له درج شوي حکم ) ۵او ۴
.خه مستثني دي

ُحکمي او حقیقي اشـخاص نشـي   ) ۴(
کوالی د فعالیت د جواز له ترالسه کولو 
دمخه، په پالنیزو او زده که ییزو فعالیتونو 

.اقدام وکي
د خصوصي شیدو خولو ـای او  ) ۵(

وکتون له دولتي شیدو خولو ای او 
متره او له ) ۵۰۰(وکتون خه لترله 

نورو خصوصي شیدو خولـو ـای او   
.متره وان ولري) ۲۰۰(وکتون خه 

نشي کوالی، په نوم او نورو مؤسس) ۶(
اوندو اشتهاراتو کې بهرني اصطالحانې 

خصوصي شیدو بهرني. او کلمې وکاروي
خولو ایونه او وکتونونه او د هغوی 
فروعات لدې حکـم خـه مسـتثني   

.دي
دفعالیت جواز

:وارلسمه ماده
دشیدو خولو د ایونو او وکتونونو د 
فعالیت جواز ددې مقررې د دیارلسـمې  

، ١(عی از حکم مندرج اجزای غیر انتفا
این مـاده مسـتثنی   ) ١(ۀفقر) ٥و ٤

. می باشد
ــی  ) ٤( ــی و حکم ــخاص حقیق اش

نمی توانند قبل از کسب جواز فعالیت، 
به فعالیت های پرورشی و اموزشی اقدم 

. نمایند
شــیرخوارگاه و کودکســـتان  ) ٥(

ــداقل  ــی ح ــر از ) ٥٠٠(خصوص مت
شیرخوارگاه و کودکسـتان دولتـی و   

از ســایر شــیرخوارگاه و متـر )٢٠٠(
. کودکستان خصوصی فاصله داشته باشد

نمی تواند اصطالحات یـا  مؤسس) ٦(
را در نـام و سـایر   کلمات خـارجی  

ــوط ــتهارات مرب ــاراش ــردبک . ب
شیرخوارگاه ها و کودکسـتان هـای   
خصوصی خارجی و فروعات آنها از این 

.حکم مستثنی اند
جواز فعالیت

:چهاردهممادۀ 
عالیــت شــیرخوارگاه هــا و جــواز ف

ــت   ــد از رعای ــا بع ــتان ه کودکس
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فقره کـې د درج شـوو   ) ۱(مادې په 

مواردو له په پام کې نیولو او د کـار او  
، شهیدانو او معلولینو وزارت ولنیزو چارو

له منظور وروسته، په اوندو مراجعـو  
کې د اوندې کنالرې مطابق ثبـت او  

.صادرېي
ترعین عنوان الندې د شیدو خولو 

ایونه او وکتونونه
:پنلسمه ماده

نشي کوالی د شیدو خولو نور مؤسس
ایونه او وکتونونه تر عین نامه الندې، د 

 ای د نوم په زیاتولو سره په اعدادو یا د
والیتونو او نورو ایونو کې جوې کي، 
پدې شرط چې ددې مقررې د دیارلسمې 

فقره کې د درج شوي حکم ) ۱(مادې په 
له په پام کې نیولو سره د فعالیت جـال  

.جواز ترالسه کي
د جواز نوي کېدل

:شپاسمه ماده
د شیدو خولو د ایونو او وکتونونو د 

جواز د هرکال په پای کـې، د  فعالیت
مالیاتي وجیبو له تصفیې او هر اخیـزې  

ــرۀ   ــدرج فق ــوارد من ــادۀ) ١(م م
وزارت یسیزدهم این مقرره و منظـور 

ــور اجتمــاعی، شــهدا و  کــار و ام
معلولین در مراجـع ذیـربط مطـابق    
طرزالعمــل مربــوط ثبــت و صــادر 

.می گردد
شیرخوارگاه و کودکستان تحـت  

عین نام
:پانزدهممادۀ

تواند شـیرخوارگاه هـا و   میمؤسس
کودکستان های دیگر را تحت عین نام 
با ایزاد اعداد یا اسم محل در والیات و 
سایر محالت ایجاد کنـد، مشـروط   

بـا  براینکه جواز فعالیت جداگانـه را  
ــرۀ  ــدرج فق ــت حکــم من ) ١(رعای

سـیزدهم ایـن مقـرره کسـب     مادۀ
.نماید

تجدید جواز
:شانزدهممادۀ

خوارگاه هــا و جــواز فعالیــت شــیر
کودکستان ها در ختم هرسال، بعد از 

وجایب مالیاتی و ارزیابی همـه  ۀتصفی
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ارزونې وروسته، د کار او ولنیزو چارو، 
شهیدانو اومعلولینو وزارت په واسطه ددې 

جزء کې د ) ۵(فقرې په ) ۱(مقررې د 
درج شوي حق االمتیاز د نیمایي ورکې 

.په بدل کې، تمدیدېي
طد فعالیت د جواز د اعتبار سقو

:اوولسمه ماده
که چېرې د شیدو خولـو د ـای او   

ونشي کای د جواز د مؤسسوکتون 
میاشتو مودې ) ۶(اخیستلو له نېې خه د 

فعالیت پیل وکي، دهغه د پهپه تر کې
.فعالیت جواز له اعتبار خه ساقطېي

مسئول مدیر
:اتلسمه ماده

د خصوصي شیدو خولـو د ـای او   
د الندې اوصـافو  وکتون مسئول مدیر

:لرونکی دی
.د افغانستان تابعیت ولري-۱
لترله د فوق بکلوریا تحصیلي سند -۲

.ولري
.روحي او ذهني سالمتیا ولري-۳
د واکمنې محکمې په حکم له مدني -۴

جانبه توسـط وزارت کـار و امـور    
اجتماعی، شهدا و معلـولین در بـدل   
پرداخت نصف حق االمتیاز مندرج جزء 

سیزدهم این مقرره، ۀماد) ١(ۀفقر) ٥(
.تمدید می گردد

سقوط اعتبار جواز فعالیت
:مهفدهمادۀ

ــاه  ــسهرگ ــیرخوارگاه و مؤس ش
ـ  ــد در خـ ــتان نتوان الل ـکودکس

بـه  از تاریخ اخذ جواز، ماه ) ٦(مدت 
از نماید، جواز فعالیت وی از فعالیت آغ

.ساقط می گردداعتبار
مدیر مسئول

:هجدهممادۀ
مدیر مسئول شیرخوارگاه و کودکستان 
ــل   ــاف ذی ــی دارای اوص خصوص

:می باشد
. داشته باشدتابعیت افغانستان را-١
سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا -٢

. را داشته باشد
. و ذهنی داشته باشدحیسالمت رو-٣
ـ -٤ باصـالحیت از  ۀ به حکم محکم
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.حقوقو خه محروم شوی نه وي

ې محکمې په حکم په جنايت ند واکم-۵
یا اخالقي جرمونو محکـوم شـوی نـه    

.وي
د واک سپارل

:نولسمه ماده
نشي کوالی د اونـدو شـیدو   مؤسس

خولو د ای او وکتون د چارو د پرمخ 
منظور، خپل واکونه د کـار او  په بیولو

ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت 
له موافقې وروسته د شـرایطو و بـل   

.شخص ته وسپاري
د ای بدلول

:شلمه ماده
و دلیلونـو  کوالی شي د مؤجهمؤسس

پربنس د اطفالو د اولیاوو په موافقه، د 
کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو 

یید وروسته، د شیدو خولو أوزارت له ت
ای او وکتون بل ای ته ولېـدوي،  
پدې شرط چې ددې مقررې حکمونه په 

.نوي ای کې هم په پام کې ونیسي

. حقوق مدنی محروم نشده باشد
باصـالحیت بـه   ۀبه حکم محکم-٥

جنایت یا جرایم اخالقی محکوم نشـده  
.باشد

تفویض صالحیت
:نزدهمۀماد

د به منظور پیشبرد امور می توانمؤسس
شیرخوارگاه و کودکسـتان مربـوط،   

ـ  ۀصالحیت های خود را بعد از موافق
وزارت کار و اموراجتمـاعی، شـهدا   
ومعلولین به شخص واجد شرایط دیگر، 

. تفویض نماید
تغییر مکان

:بیستمۀماد
بـه  هجؤمی تواند بنابر دالیل ممؤسس

ت اولیای اطفال، بعد از تائید وزارۀموافق
کار و اموراجتماعی، شهدا و معلـولین  
شیرخوارگاه و کودکستان را به محـل  
دیگر انتقال دهد، مشروط براینکه احکام 
این مقرره را در محل جدید نیز رعایت 

.نماید
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د سندونو د تنظیمولو ول

:ادهیوویشتمه م
مؤسس مکلـف دی، د مربیـانو،   ) ۱(

وونکو او نورو کارکوونکو ول سندونه 
او سوابق او د اطفالو پالنیز او زده که 
ییز سوابق د کـار او ـولنیزو چـارو،    
شهیدانو او معلولینو وزارت د الرـو د  
پربنس برابر او د هغه په مطابق، خپـل  

.اجراآت تنظیم کي
دې پـه  مؤسس مکلف دی، ددې ما) ۲(
فقره کې درج شوي ول سندونه او ) ۱(

د اجراآتو رپو په مرکز کې د کـار او  
ولنیزو چارو، شـهیدانو او معلولینـو د   
وزارت اوندې ادارې ته او په والیتونو 
کې اوندې والیتي ادارې ته وانـدې  

.کي
مالیاتي مکلفیتونه
:دوه ویشتمه ماده

مؤسس مکلف دی، د هر مالي کال پـه  
کې، د قانون مطابق، د خپلو عوایدو پای 

مالیات په اکلي وخت کې ورکـي او  
پدې برخه کې د کار او ولنیزو چـارو،  

طرز تنظیم اسناد 
:مادۀ بیست ویکم

مؤسس مکلف است، کلیه  اسناد و ) ١(
سوابق مربیان، معلمان و سایر کارکنان و 

ق پرورشی و آموزشی اطفال را به سواب
اساس رهنمود وزارت کـار و امـور   
اجتماعی، شـهدا و معلـولین تهیـه و    
اجراآت خویش را مطـابق آن، تنظـیم   

. نماید
مؤسس مکلـف اسـت، کلیـه    ) ٢(

اسناد و گـزارش اجـراآت منـدرج    
این مـاده را در مرکـز بـه    ) ١(فقرۀ 

ادارۀ مربوطــۀ وزارت کــار و امــور 
دا و معلولین و در والیات اجتماعی، شه

ــه   ــه ارای ــی مربوط ــه ادارۀ والیت ب
.نماید

مکلفیت های مالیاتی
:مادۀ بیست ودوم

مؤسس مکلف اسـت، در خـتم هـر    
سال مالی، مطـابق قـانون، مالیـات    
عواید خویش را به وقت معین تأدیه و در 
زمینه به وزارت کار و امور اجتمـاعی،  
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شهیدانو او معلولینو وزارت ته رسمًا خبر 

.ورکي
تقنیني سندونو په پام کې نیولد

:درویشتمه ماده
لنیزو، زده که پامؤسس مکلف دی، په 

ای او ییزو، اداري او د شیدو خولو په 
وکتون پورې د نورو اوندو چارو پـه  
اجراآتو کې، د هېواد نافـذه قـوانین او   
مقررې، د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو 
او معلولینو وزارت الیحې او کنالرې او 

اساسنامې حکمونه په پام کې ېد اوند
.ونیسي

د زده که ییزو دورو جوول
:لېریشتمه ماده

ندو مربیانو او مؤسس مکلف دی، د او
وونکو د مسلکي پـوهې د کچـې د   
لوولو په منظور، داخل  خدمت زده که 
ییز کورسونه، سیمینارونه او ورکشاپونه د 
کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو 

.وزارت په همکار جوې کي

ــالع   ــمًا اط ــولین رس ــهدا و معل ش
. دده

رعایت اسناد تقنینی
:مادۀ بیست وسوم

مؤسس مکلـف اسـت در اجـراآت    
پرورشی، آموزشی، اداری و سایر امور 
مربوط به شیرخوارگاه و کودکسـتان،  
قوانین و مقرره های نافذۀ کشور، لوایح 
و طرزالعمل های وزارت کار و امـور  
ــولین و    ــهدا و معل ــاعی، ش اجتم
احکام اساسـنامۀ مربـوط را رعایـت    

. نماید
تدویر دوره های آموزشی

:مادۀ بیست وچهارم
مؤسس مکلف است به منظـور بلنـد   
بردن سطح دانش مسـلکی مربیـان و   
معلمان مربوط،کورس های آموزش داخل 
خدمت، سیمینارها، و ورکشاپ ها را به 
همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، 

. شهدا و معلولین تدویر نماید



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
حق االجرت

:پنه ویشتمه ماده
مؤسس کوالی  شي، د هغه نـورم  ) ۱(

دې مقررې په پنه دېرشمه مطابق چې د
ماده کې د درج شوي کمېسـیون پـه   

.واسطه تثبیتېي، حق االجرت واخلي
مؤسس نشي کوالی، د پالنیز او زده ) ۲(

که ییز کال په بهیر کې، د اطفالو اکل 
) ۱(شوی حق االجرت ددې مادې پـه  
یید أفقره کې د درج شوي کمېسیون له ت

خبـر  او د اطفالو اولیاوو ته له مخکني
.دمخه، زیات کي

مؤسس نشي کوالی، پـه مختلفـو   ) ۳(
نومونو سره نور مبالغ د اطفالو له اولیاوو 

هغه داوطلبانه مسـاعدتونه  . خه واخلي
چې د وکتون د پالنې او د چارو د تنظیم 
لپاره صورت مومی، لدې حکـم خـه   

.مستثني دي
د غیر انتفاعي شیدو خولو ایونو او ) ۴(

ارې نشي کوالی د اطفالو له وکتونونو اد
اولیاوو خه حق الشمول او حق االجرت 

په هغه صورت کې چې د تمویل . واخلي

حق االجرت
:ت وپنجممادۀ بیس

مؤسس می تواند، مطابق نورمی که ) ١(
توسط کمیسیون مندرج مادۀ سی وپنجم 
این مقرره تثبیت می گردد، حق االجرت 

. اخذ نماید
مؤسس نمی توانـد، در جریـان   ) ٢(

سال پرورشی و آموزشی، حق االجرت 
تعیین شدۀ اطـفال را قبـل از تائیـد   

این مـاده  ) ١(کمیسیون مندرج فقرۀ 
ع قبلی به اولیای اطـفال تزئید و اطال
. نماید

مؤسس نمی تواند مبالغ دیگری را ) ٣(
به عناوین مختلف از اولیای  اطفال اخذ 

مساعدت های داوطلبانه که برای . نماید
پرورش و تنظیم امور کودکستان صورت 
می گیـرد، از ایـن حکـم مسـتثنی     

. است
ــا و ) ٤( ــیرخوراگاه هـ ادارات شـ

انتفاعی نمی توانند کودکستان های غیر
از اولیای اطـفال حـق الشـمول و   

در صورتی که . حق االجرت اخذ نمایند
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سرچینې، د پالنیزو، زده کـه ییـزو او   

خدمتونو لتونه، بسنه ونکای ي ادار
شي، مؤسس کوالی شي بهیر رسمًا ددې 

فقـره کـې درج شـوي    ) ۲(مادې په 
کمېسیون ته د تصمیم نیولو پـه غـرض  

.محول کي
د شیدو خولو د ای او وکتون د 

جوېدو معیارونه
:شپویشتمه ماده

د شیدو خولو ای او وکتون د الندې 
: معیارونو له په پام کې نیولو سره جوېي

د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او -۱
معلولینو د وزارت د اکل شوو معیارونو 

.مطابق، د مناسبې ودان لرل
شیدو خولو د ای په یوه خونه د -۲

اطفـالو او د  ) ۸(کې زیات نه زیات د 
وکتون په ولي کې زیات نه زیـات د  

.اطفالو لرل) ۱۵(
لترله د فوق بکلوریا تحصیلي سند -۳

.لرونکو وونکو لرل
د پالنیزو او زده که ییـزو الزمـه   -۴

اورېـدونکو او  (تجهیزاتو او د هغو ممد 

منابع تمویل، مصارف خدمات پرورشی، 
آموزشــی و اداری را تکــافو کــرده 
نتواند، مؤسس می تواند جریان را رسمًا 
غرض اتخاذ تصـمیم بـه کمیسـیون    

ایـن مـاده محـول    ) ٢(مندرج فقرۀ 
. نماید
های ایجـاد شـیرخوارگاه و   معیار

کودکستان 
:مادۀ بیست وششم

شیرخوارگاه و کودکستان با نظر داشت 
:معیارهای ذیل ایجاد می گردد

داشتن تعمیـر مناسـب مطـابق    -١
معیارهای تعیین شدۀ وزارت کار و امور 

. اجتماعی، شهدا و معلولین
ــداکثر  -٢ ــتن ح ــل ) ٨(داش طف

در یــک اتــاق شــیرخوراگاه و   
ــداکث ــنف  ) ۱۵(ر ح ــل در ص طف

. کودکستان
داشتن معلمان دارای سند تحصیلی -٣

. حداقل فوق بکلوریا
داشتن تجهیزات الزمۀ پرورشی و -٤

) سمعی و بصری(آموزشی و مواد ممد 
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.رلموادو ل) لیدونکو

د روغتیايي لومنیو مرستو د صندوق -۵
.لرل

.د اور د مه کولو د وسایلو لرل-۶
د اتیا پربنس د عصري تشـناب  -۷

.لرل
د اطفالو او کارکوونکو د امنیت او -۸

ـ  مینولو لپـاره الزمـې   أخوندیتوب د ت
.اسانتیاوې

.د روغتیایي اک د اوبو برابرول-۹
ل اونقل د د اخونو په موافقه د حم-۱۰

.مینولأوسایطو ت
.د تفریح ای لرل-۱۱

ــایونو او    ــو د ــیدو خول د ش
وکتونونو د فعالیت درول یا انحالل

:اووه ویشتمه ماده
ې مؤسس د هغه مؤجه عذر رکه چې) ۱(

پربنس چې د کار او ولنیزو چـارو،  
ییـد و  أشهیدانو او معلولینو وزارت د ت

ـ ېدلیر ه وي، ونشي کای فعالیت ت
دوام ورکي، مکلف دی، د فعالیت لـه  
درېدو یا انحالل خـه درې میاشـتې   

. آن
داشتن صندوق کمک های اولیـه  -٥

. طبی
.داشتن وسایل اطفای حریق-٦
داشتن تشناب عصری بـه اسـاس   -٧

. ضرورت
ــهی-٨ ــأمین تس ــت ت الت الزم جه

ــئونیت  ــت و مصـ و امنیـ
. کارکنان

. تهیۀ آب آشامیدنی صحی-٩
تأمین وسایط حمل و نقل به توافق -١٠

. طرفین
. داشتن تفریحگاه-١١

توقف فعالیت یا انحالل شیرخوارگاه 
و کودکستان

:مادۀ بیست وهفتم
هرگــاه مؤســس نتوانــد بنــابر ) ١(

د وزارت کار و عذر مؤجه که مورد تائی
امور اجتماعی، شهدا و معلولین قـرار  
گرفتــه باشــد، بــه فعالیــت ادامــه 
دهد، مکلف است، سه مـاه قبـل از   
توقف فعالیت یا انحالل به وزارت کار و 
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دمخه، د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو 
او معلولینو وزارت، مربیانو، وونکو او د 
اطفالو اولیاوو ته خبر ورکي او د فعالیت 
له درېدو او یا انحالل خه وروسـته، د  

، يشیدو خولو د ای او وکتون ادار
نیز او زده که ییز ول سندونه د کار پال

او ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینـو  
.وزارت ته رسمًا وسپاري

مؤسس مکلف دی، د شیدو خولو د ) ۲(
تون د فعالیت له درېدو یا ـای او وک

نحالل خه دمخه، د هغو ول مالي او ا
حقوقي چارې له اوندو اخونـو سـره   

.تصفیه کي
ولنیزو چارو، شهیدانو او د کار او) ۳(

معلولینو وزارت د شیدو خولو د ای او 
وکتون د حسـابونو لـه تصـفیې او    
انحالل وروسته، د اوندو امتیـازونو د  
ــت   ــدې، مکلفی ــه وان ــې پ ورک

.نه لري
که چېرې مؤسس د شیدو خولو د ) ۴(

ای او وکتون د انحالل په صورت کې 
فیتونه فقرې مکل) ۲او ۱(ددې مادې د 

په پام کې ونه ونیسي، ددې مقـررې د  

امور اجتمـاعی، شـهدا و معلـولین،    
مربیان، معلمان و  اولیای اطفال اطالع 
داده و بعد از توقف فعالیت و یا انحالل، 

ــه  ــی و  کلی ــناد اداری، پرورش اس
آموزشی شـیرخوارگاه و کودکسـتان   
را به وزارت کار و امـور اجتمـاعی،   
ــلیم   ــمًا تس ــولین رس ــهدا و معل ش

. نماید
مؤسس مکلف است، قبل از توقف ) ٢(

فعالیت یا انحــالل شـیرخوارگاه و   
کودکستان کلیه امور مالی و حقـوقی  
ــربط تصــفیه  ــا جوانــب ذی ــرا ب آن

. نماید
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ) ٣(

و معلولین بعد از تصـفیۀ حسـابات و   
انحالل شیرخوارگاه و کودکستان، در 
برابر پرداخت حقوق و سایر امتیـازات  
جوانب ذیربط یا کارکنان، مکلفیـت  

. ندارد
هرگاه مؤسس در صورت انحالل ) ٤(

شیرخوارگاه و کودکستان مکلفیت های 
را رعایـت  این ماده) ٢و١(فقره های 

) ١(فقرۀ ) ٦(ننماید، تضمین مالی جزء 
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جزء ) ۶(فقرې د ) ۱(دیارلسمې مادې د 

مالي تضمین، د اطفالو د پـالنې او زده  
.کې د دوام په منظور لول کېي

ددې مقررې د دیارلسمې مـادې د  ) ۵(
جزء تضمین، په هغـه  ) ۶(فقرې د ) ۱(

صورت کې اعاده کېي چې ددې مادې 
مونه د مؤسـس  فقرې حک) ۲او ۱(د 

لخوا په پام کې ونیول شي او اونـدې  
.مالیاتې وجیبې يې ورکې وي

په هغه صورت کې چـې د شـیدو   ) ۶(
خولو ای او وکتون له یوه تن خـه  
زیات مؤسسین ولري، د هغو د فعالیت د 
درېدو یا انحالل لپاره د ولو مؤسسـینو  

.لیکلې موافقه حتمي ده
دو په هغه صورت کې چـې د شـی  ) ۷(

خولو ای اووکتون له منه ال شي یا 
فال د ـد هغوی فعالیت ودرول شي، اط

خپلو اولیاوو په موافقه په نورو دولتي او 
خصوصي شیدو خولو ای او وکتون 
کې جذبېي، پدې شرط چې پـه درول  
شوو یا له منه تللو شیدو خولو ایونو 
او وکتونونو کې د زده که ییـزو او  

ابقو لرونکي وي، پدې صورت پالنیزو سو

مادۀ سیزدهم این مقـرره بـه منظـور    
ادامۀ پرورش و اموزش اطفــال بـه   

. مـصرف می رسد
مـادۀ  ) ١(فقرۀ ) ٦(تضمین جزء ) ٥(

سیزدهم این مقرره در صورتی اعـاده 
) ٢و١(گردد که احکام فقره هـای  می

این ماده از طرف مؤسس رعایت شده و 
یب مالیاتی مربوط را پرداخت نموده وجا
. باشد

در صورتی کـه شـیرخوارگاه و   ) ٦(
کودکستان بیشتر از یک نفر مؤسـس  
داشته باشد، جهت توقف فعالیـت یـا   
انحالل آن موافقۀ کتبی تمام مؤسسـین  

. حتمی می باشد
در صورتی کـه شـیرخوارگاه و   ) ٧(

کودکستان منحل یا فعالیت آن متوقف 
موافقۀ اولیای شان در گردد، اطفال به 

شیرخوارگاه و کودکسـتان دولتـی و   
خصوصی دیگر جذب مـی گردنـد،   
مشروط براینکه دارای سوابق آموزشی و 
پرورشی در شیرخوارگاه و کودکستان 
متوقف شده یا منحل شده باشند، در این 
صورت حق االجرت باقیمانده به حساب 
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کې پاتې حق االجرت د هغو شیدو خولو 
ایونو او وکتونونو حساب ته چې اطفال 

.يې جذب کي، لېدول کېي
د شیدو خولو د ای او وکتون د ) ۸(

انحالل په صورت کې، د هغوی منقولې 
) ۷(پهاو غیر منقولې شتمن ددې مادې

م کې فقره کې د درج شوي حکم له په پا
نیولو سره، د کار او ـولنیزو چـارو،   
شهیدانو او معلولینو وزارت پـورې اه  

.مومي
په منل کېدو او استخدام کې نه توپیر 

)تبعیض(
:اته ویشتمه ماده

مؤسس مکلف دی، مربیان، ـوونکي،  
کارکوونکي او اطفال له توکمیز، ژبني، 
دیني او مذهبي توپیر پرته په اوندو شیدو 

او وکتون کې ددې مقررې خولو ای 
د حکمونو له په پام کې نیولـو سـره،   

.استخدام او جذب کي
حقوق او امتیازونه

:نهه ویشتمه ماده
د خصوصي شیدو خولو د ایونو او ) ۱(

شیرخوارگاه ها وکودکسـتان هـای   
نمـوده، انتــقال   که اطفال را جذب

. داده می شود
ـــالل ) ٨( ــورت انحــ در صــ

ــتان،   ــیرخوارگاه و کودکسـ شـ
ــر منقــول آن  دارایــی منقــول و غی

) ٧(با رعایت حکـم منـدرج فقـرۀ    
این مـاده بـه وزارت کـار و امـور     
اجتماعی، شـهدا و معلـولین تعلـق    

. می گیرد
ــذیرش و    ــیض در پ ــدم تبع ع

استخدام
:مادۀ بیست وهشتم

مکلف است مربیان، معلمـان،  مؤسس 
کارکنان و اطفال را بدون تبعیض قومی، 
لسانی، دینی ومذهبی در شـیرخوارگاه  
وکودکستان مربوط با رعایت احکـام  
ــذب  ــتخدام و ج ــرره، اس ــن مق ای

.نماید
حقوق و امتیازات
:مادۀ بیست ونهم

مربیان، معلمان و سایر کارکنـان  ) ١(
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وکتونونو مربیـان، ـوونکي اونـور    

دقانون دحکمونو له کارکوونکي د کار
په پام کې نیولو سره، د هغه مناسب معاش 

ي چې داخونو په موافقه اکل مستحق د
.او د مؤسس لخوا ورکول کېي

د خصوصي شیدو خولو د ایونو او ) ۲(
وکتونونو مربیان، ـوونکي او نـور   
کارکوونکي د هغه رخصت، ترفېع، تقاعد 
او نورو حقوقو مستحق دي چې د کار په 
قانون او د کار په اوندو تقنیني سندونو 

ـایونو او  کې د دولتي شیدو خولو د 
کار وکتونونو مربیانو، وونکو او نورو 

.کوونکو لپاره اکل شوي دي
د تقاعد پيسې د مربيانو، وونكو او ) ۳(

خه د شیدو نورو كاركوونكوله معاش 
او وكتون د ادارې لخوا د خولو د ای

.اخونو د موافقې مطابق وضع كېي
د نافذه تقنیني سندونو له په پام کې ) ۴(

فقره کې ) ۳(لو سره، ددې مادې په نیو
درج د تقاعد د حقوقو د وضع او ورکې 
ول، د جال الیحې په واسطه د کـار او  
ولنیزو، شهیدانو او معلولینـو د وزارت  

.لخوا ترتیب او تنظیمېي، صورت مومي

شیرخوارگاه ها و کودکسـتان هـای   
وصی با رعایت احکام قانون کـار  خص

مستحق معاش مناسب می باشند که بـه  
توافق طرفین تعیین و از طرف مؤسـس  

. پرداخته می شود
مربیان، معلمان و سایر کارکنـان  ) ٢(

شیرخوارگاه ها و کودکسـتان هـای   
خصوصی مستحق رخصتی، ترفیع، تقاعد 
و سایر حقوقی می باشند که در قـانون  

تقنینی مرتبط به کار کار و سایر اسناد 
برای مربیان، معلمان و سایر کارکنـان  
شیرخوارگاه ها و کودکستان های دولتی 

. پیشبینی شده است
پول تقاعد از معاش مربیان، معلمان ) ٣(

ــرف ادارۀ   ــان از ط ــایر کارکن و س
شیرخوارگاه وکودکستان طبق توافـق  

. طرفین وضع می گردد
طرز وضع و پرداخت حقوق تقاعد ) ٤(

این ماده بـا رعایـت   ) ٣(مندرج فقرۀ 
اسناد تقنینـی نافـذه توسـط الیحـۀ     
جداگانه از طرف وزارت کار و امـور  
اجتماعی، شهدا و معلـولین ترتیـب و   

. گردد، صورت می گیردتــنظیم می
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د شیدو خولو د ای او وکتون د ) ۵(

مربیانو، وونکو او نورو کـارکوونکو  
د قانون او اوندو نورو انفصال، د کار

تقنیني سندونو د حکمونو مطابق، صورت 
.مومي

پنم فصل
متفرقه حکمونه

رخصتي
:دېرشمه ماده

د اوسېدو د ای او د دولتي کار د ای 
د شیدو خولو د ایونو او وکتونونو د 
مربیانو، وونکو او نورو کـارکوونکو  
رخصتي د کار د قانون د حکمونو مطابق، 

.يتنظیمې
تقرر

:دېرشمه مادهیو
د دولتي شیدو خولو د ـایونو او  ) ۱(

وکتونونو مربیان، ـوونکي او نـور   
ــدمتونو د  ــي خ ــارکوونکي، د ملک ک
کارکوونکو په قانون کې د درج شـوو  
حکمونو له په پام کـې نیولـو سـره،    

.مقررېي

ــان   ) ٥( ــان، معلم ــال مربی انفص
ــیرخوارگاه   ــان ش ــایر کارکن و س
وکودکستان مطابق احکام قانون کار و 

اد تقنیـنی مربوط صــورت سایر اسن
. گیردمی

فصل پنجم
احکام متفرقه

رخصتی
:مادۀ سی ام

رخصتی مربیـان، معلمـان و سـایر    
کارکنان شیرخوارگاه ها و کودکستان 
های محل زیست و محل کار دولتـی  
طبــق احکــام قــانون کــار تنظــیم 

. می گردد
تقرر

:مادۀ سی ویکم
مربیــان، معلمــان و ســایر   ) ١(

شــیرخوارگاه هــا و  کارکنــان
کودکستان های دولتی با نظر داشـت  
ــان  ــانون کارکن ــدرج ق ــام من احک
خــــدمات ملکــــی مقــــرر 

. می گردند
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پالنې او دهغه اشخاص چې د اطفالو ) ۲(

زده کې اختصاصـي کورسـونه پـه    
یالیتوب سره تېر کي وي او د کار او بر

ولنیزو چارو، شـهیدانو او معلولینـو د   
یید و رېدلي وي، د هغوی أوزارت د ت

استخدام ته د لومیتوب حـق ورکـول   
.کېي

مربیان اووونکي
:دوه دېرشمه ماده

په شیدو خولو ای او وکتون کـې د  
اطفالو زده که او پالنه باید د هغو ماهرو 

زل شوو مربیانو او ـوونکو پـه   او رو
واسطه چې د روحي او جسمي له نظـره  

.سالم وي، صورت ومومي
له شیدو خولو ای او وکتون سره 

د طفل د کورن ایکې
:دري دېرشمه ماده

د طفل د کورن او شیدو خولو د ای 
او وکتون ترمن ایکې د اوندو مربیانو 
او وونکو په واسطه، د هغې کـنالرې 

مطابق چې د کار او ـولنیزو چـارو،   
شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا وضع 

اشخاصی که کورس های اختصاصی ) ٢(
ــرورش و آمــوزش  را طــور پ

مؤفقانه سپری نموده و مـورد تائیـد   
وزارت کارو امور اجتماعی، شـهدا و  
معلــولین قــرار گرفتــه باشــد، بــه

ــت داده ا ــا حــق اولی ــتخدام آنه س
. می شود

مربیان ومعلمان
:مادۀ سی ودوم

آموزش و پرورش اطفال در شیرخوارگاه 
و کودکستان باید توسـط مربیـان و   
معلمان ماهر و ورزیده کـه ا ز نگـاه   
روحی و جسمی سالم باشد، صـورت  

. گیرد
روابط خانوادۀ طفل با شیرخوارگاه 

و کودکستان
:مادۀ سی وسوم

وابط میان خانوادۀ طفل و شیرخوارگاه ر
وکودکستان توسط مربیان و معلمـان  
مربوط، طبق الحیۀ جداگانه که از طرف 
وزارت کار و امور اجتماعی، شـهدا و  
معلولین وضـع مـی شـود، تنظـیم     
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.کېي، تنظیمېي

د شکایتونو د اورېدو او د شخو د 
حل کمېسیون

:لور دېرشمه ماده
د شیدو خولو د ای او وکتون د ) ۱(

ادارې د مربیــانو، ــوونکو او نــورو 
کارکوونکو ترمن او یا له ادارې سره د 

ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو کار او 
وزارت ترمن له کار خه راپیدا شـوو  
شکایتونو ته د رسید او د شخو د حل 
په منظور، په مرکز او والیتونو کـې، د  
شکایتونو د اورېدو او د شخو د حـل  

:کمېسیون په الندې ترکیب، جوېي
:مركزي كمېسيون-الف

نو او د کار او ولنیزو چارو، شهیدا-۱
.معلولینو وزارت معین د رئیس په توه

د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او -۲
معلولینو وزارت دوه تنـه مسـلکي او   
تجربه لرونکي کارکوونکي د غـو پـه   

.توه
د اوندو شیدو خولو د ـای او  -۳

وکتون د ادارې دوه تنه واکمن استازي 

. می گردد
کمیسیون سمع شـکایات و حـل   

منازعات
:مادۀ سی وچهارم

به منظور رسیدگی به شـکایات و  ) ١(
ازعات ناشی از کار میان مربیان، حل من

ــان ادارۀ   ــایر کارکن ــان و س معلم
شیرخوارگاه و کودکستان و یا فی مابین 
وزارت کار و امور اجتماعی، شـهدا و  
معلولین با اداره در مرکز و والیـات،  
کمیســیون ســمع شــکایات و حــل 
منازعات بـه ترکیـب ذیـل، ایجـاد     

:می گردد
:کمیسیون مرکزی-الف

ارت کار و امور اجتماعی، معین وز-١
.شهدا و معلولین به حیث رئیس

دونفر از کارکنان مسـلکی و بـا   -٢
تجربۀ وزارت کار و امور اجتمـاعی،  
ــث    ــه حی ــولین ب ــهدا و معل ش

. اعضاء
دو نفر نمایندۀ با صـالحیت ادارۀ  -٣

شیرخوارگاه و کودکستان مربوط بـه  
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.د غو په توه

:والیتي کمېسیون-ب
د اوند والیت د کار او ـولنیزو  -۱

چارو، شهیدانو او معلولینو رئیس د رئیس 
.په توه

د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او -۲
معلولینو ریاست دوه تنه مسلکي او تجربه 

.لرونکي کارکوونکي د غو په توه
د اوندو شیدو خولو د ـای او  -۳

وکتون د ادارې دوه تنه واکمن استازي 
.د غو په توه

فقرې درج شوي ) ۱(ددې مادې د ) ۲(
کمېسیونونه سپارل شوې دندې د هغـې  
جال کنالرې مطابق چې د کار او ولنیزو 
چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا 

شخې پـه  اووضع کېي، ترسره کوي
عادالنه او بې پلوه توه حـل اوفصـل   

.کوي
عت د کمېسیون د تصمیمونو د نه قنا) ۳(

په صورت کې، اخونه کـوالی شـي   
.محکمې ته مراجعه وکي

.حیث اعضاء
:کمیسیون والیتی-ب
امور اجتماعی، شهدا و رئیس کار و -١

معلولین والیـت مربـوط بـه حیـث     
.رئیس

دو نفر از کارکنان مسلکی و بـا  -٢
تجربۀ ریاست کار و امور اجتمـاعی،  

.شهدا و معلولین به حیث اعضاء
دو نفر نمایندۀ باصـالحیت ادارۀ  -٣

شیرخوارگاه وکودکستان مربـوط بـه   
.حیث اعضاء

این ماده ) ١(کمیسیون های فقرۀ ) ٢(
وظایف محوله را طبق طرزالعمل جداگانه 
که از طـرف وزارت کـار و امـور    
اجتماعی، شـهدا و معلـولین وضـع    
می گردد، انجام داده و منازعات را طور 
عادالنه و بی طرفانـه حـل و فصـل    

. نمایندمی
در صورت عدم قناعـت تصـامیم   ) ٣(

کمیسیون، طرفین می توانند به محکمه 
. مراجعه نمایند
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د حق االجرت د تثبیت کمېسیون 

:پنه دېرشمه ماده
په خصوصي شیدو خولـو ـایونو او   
وکتونونو کې د اطفالو د حق االجرت د 
تثبیت کمېسیون، په النـدې ترکیـب،   

:جوېي
د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او -۱

.رئیس په توهدت معینمعلولینو وزار
د کار اوولنیزو چارو، شـهیدانو او  -۲

معلولینو د وزارت د اوندې ادارې دوه 
تنه مسلکي او تجربه لرونکي کارکوونکي 

.د غو په توه
د خصوصي شیدو خولو د ایونو او -۳

وکتونونو د اتحادیو دوه تنه مسلکي او 
تجربه لرونکي کارکوونکي د غـو پـه   

.توه
ــو-۴ ــیدو خول ــایونو او د ش  د

وکتونونو د اطفالو د اولیاوو دوه تنـه  
.استازي د غو په توه

فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(
شوی کمېسیون سپارل شوې دنـدې د  
هغې جال کنالرې مطابق چې د کار او 

ون تثبیت حق االجرتکمیسی
:مادۀ سی وپنجم

کمیسیون تثبیت حق االجرت اطفال ) ١(
در شیرخوارگاه ها وکودکستان هـای  
خصوصی بـه ترکیـب ذیـل ایجـاد     

:می گردد
معین وزارت کارو امور اجتمـاعی،  -١

.شهدا ومعلولین به حیث رئیس
دو نفر از کارکنـان مسـلکی و   -٢

ور باتجربۀ ادارۀ مربوط وزارت کار و ام
اجتماعی، شهدا ومعلولین بـه حیـث   

.اعضاء
دو نفر از کارکنان مسلکی و بـا  -٣

تجربۀ اتحادیـۀ شـیرخوارگاه هـا و    
کودکستان های خصوصی بـه حیـث   

.اعضاء
دو نفر از نمایندگان اولیای اطـفال -٤

شیرخوارگاه ها وکودکستان ها به حیث 
.اعضاء

این ماده ) ١(کمیسیون مندرج فقرۀ ) ٢(
حوله را طبق طرزالعمل جداگانه وظایف م

که از طـرف وزارت کـار و امـور    



)١١٢٦(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١١/١٣٩٢
ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت 

.لخوا وضع کېي، ترسره کوي
و زده کې نصاب د پالنې ا

:شپدېرشمه ماده
د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۱(

معلولینو وزارت مکلف دی، په شـیدو  
خولو ایونو او وکتونونو کې د اطفالو 
د پالنې او زده کې پـه منظـور، لـه    
وزارتونو او اوندو دولتي ادارو سره په 

کې د زده کې او پالنې ) تفاهم(پوهاوي 
.برابر او تطبیق کيواحد نصاب

فقره کې د درج )  ۱(ددې مادې په ) ۲(
شــوې پــالنې او زده کــې نصــاب، 
په دولتي او خصوصي شـیدو خولـو   
ــایونو او وکتونونــو کــې یوشــان 

.تطبیقېي
په شیدو خولو ایونو او وکتونونو ) ۳(

کې معلول اطفال، د هغوی د فزیکي او 
ـ ــروغ ه تیايي حالت ته په پام سره، پ

اختصاصي ول د هغې جال کـنالرې  
مطابق چې د کار او ـولنیزو چـارو،   
شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا وضع 

اجتماعی، شـهدا و معلـولین وضـع    
. گردد، انجام می دهدمی

نصاب آموزش و پرورش
:مادۀ سی وششم

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ) ١(
ومعلولین مکلف است به منظور پرورش 
و اموزش اطفــال در شـیرخوارگاه   

اب واحــد هاوکودکســتان هــا نصــ
آموزش و پرورش را درتفاهم با وزارت 
هاو ادارات دولتـی ذیـربط تهیـه و    

. تطبیق نماید
نصاب پرورش و آموزش منـدرج  ) ٢(

این ماده در شیرخوارگاه ها و ) ١(فقرۀ 
ــی   ــای دولتـ ــتان هـ کودکسـ
ــق   ــان تطبی ــی طوریکس و خصوص

. گرددمی
اطفال معلول در شیرخوارگاه هاو ) ٣(

نظرداشـت حالـت   کودکستان ها با
فزیکی وصـحی شـان بـه صـورت     
اختصاصی طبق طرزالعمـل جداگانـه   
که از طـرف وزارت کـار و امـور    

وضـع  اجتماعی، شـهدا و معلـولین   
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کېي، تر زده کې او پالنې الندې نیول

.کېي
د شیدو خولو د ای او وکتون له 

چارو خه مراقبت او ارنه
:اووه دېرشمه ماده

د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۱(
معلولینو وزارت او والیتي ریاستونه يـې  

یو په اونده ساحه کې، مکلف دي، هر
پدې مقرره کې د درج شوو شیدو خولو 
د ایونو او وکتونونو  ادارې، پالنیزو او 
زده که ییزو چارو خه مراقبت او ارنه 

.وکي
فقره کې د درج ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

ال شوي مراقبت او ارنې ول، د هغې ج
کنالرې مطابق چې د کار او ـولنیزو  
چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا 

.وضع کېي، تنظیمېي
دیب تْا

:اته دېرشمه ماده
د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۱(

معلولینو وزارت کوالی شي، مؤسـس  
ددې مقررې له حکمونو خه د سرغونې 

آموزش و پرورش قرار می گردد تحت
. می گیرند

ــور   ــارت از ام ــت و نظ مراقب
شیرخوارگاه و کودکستان 

:مادۀ سی وهفتم
، شهدا وزارت کار و امور اجتماعی) ١(

و معلولین و ریاست هـای والیتـی آن   
مکلف اند هریک در ساحۀ مربوط، از 
ــور اداری، پرورشــی و آموزشــی  ام
شیرخوارگاه ها وکودکسـتان هـای   
مندرج این مقرره مراقبـت و نظـارت   

. نمایند
نحوۀ مراقبت و نظـارت منـدرج   ) ٢(

این ماده طبـق طرزالعمـل   ) ١(فقرۀ 
ر و امور جداگانه که از طرف وزارت کا

اجتماعی، شـهدا و معلـولین وضـع    
. گرددشود، تنظیم میمی

تأدیب 
:مادۀ سی وهشتم

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ) ١(
و معلولین می توانـد، مؤسـس را در   
ــام   ــف از احکـ ــورت تخلـ صـ
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په صورت کې له احوالو سره سم، پـه  

:دیب کيأدې ول تالن
.توصیه-۱
.لیکلی اخطار-۲
له احوالو سره سم، تر دېرشـو زرو  -۳
.افغانیو پورې نغدي جریمه) ۳۰۰۰۰(
د کار اوولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۲(

معلولینو وزارت کوالی شي، د شـیدو  
خولو ای او وکتـون، ددې مـادې   

فقرې د مواردو د تکرار په صورت ) ۱(د 
یتونو د اورېدو او د شخو د کې، د شکا

.یید وروسته وتيأحل د کمېسیون له ت
په هغه صورت کې چـې د شـیدو   ) ۳(

خولو ای او وکتون له  اکل شـوې  
ـ    مول ـاندازې خه زیـات حـق الش

رت واخلي، په لومي ل کې او حق االج
ل کې د لـس  په دویمچنده او د دوه 

چنده اخیستل شوي اضافي مبلـغ پـر   
مکلف دی، سرغونې د تکرار په ورکې 

صورت کې، د شیدو خولو د ـای او  
.وکتون د فعالیت جواز لغو کېي

پدې ماده کې درج شوی مبلغ پـه  ) ۴(
بانک کې د دولت د وارداتو حساب ته 

این مقرره حسب احوال، ذیًال تأدیـب  
:نماید

.توصیه-١
.اخطار کتبی-٢
ال الی مبلغ جریمۀ نقدی حسب احو-٣

.افغانی) ٣٠٠٠٠(سی هزار 
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ) ٢(

و معلولین مـی توانـد، شـیرخوارگاه    
وکودکستان را در صورت تکرار موارد 

ایـن مـاده بعـد از تائیـد     ) ١(فقرۀ 
کمـیسیون سـمع شـکایات و حـل    

. منـازعات مسدود نماید
در صورتی کـه شـیرخوارگاه و   ) ٣(

تر از انـدازۀ تعیـین   کودکـستان بیش
شده، حق الشمول و حق االجــرت  
اخذ نماید، بار اول مکلـف به پرداخت 
دوچند وبار دوم بـه ده چنـد مبلـغ    
اضافی اخذ شده مـــی باشـد، در   
صورت تکرار تخلف جـواز فعالیـت  
شیرخــوارگاه وکودکـستان لغــو

. مــی گردد
مبالغ مندرج این ماده به حسـاب  ) ٤(

ــک   واردات  ــل بان ــت تحوی دول
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.تحویلېي

د شیدو خولو د ای او وکتـون  ) ۵(
اداره نشي کوالی اوند مربی، وونکی 

انوني دلیلونو له او یا نور کارکوونکي د ق
شتون او ددې مقررې په لور دېرشـمه  
ماده کې د درج شوي کمېسـیون لـه   

.دندې خه وه کيلهتصمیم پرته
د مالي چارو پلل
:نهه دېرشمه ماده

د كار او ولنيزو چـارو، شـهيدانو او   
معلولينو وزارت كوالي شي، د شـيدو  
خولو د اى وكتون د ادارې مـالي  

ترلل د مخه عوايد له په هر كال كې يو
.خبر يا پرته له هغه، وپلي
او وكتون د د شيدو خولو د اى

امتياز پلورل
:لوېتمه ماده

مؤسس كوالى شي، د دمخه خبـر  ) ۱(
پربنس، د اوند شيدو خولو د اى او 
وكتون امتياز له شپو كلونو فعاليـت  
خه وروسته وپلوري، پدې شرط چـې  

كمونو د شـرايطو و  ددې مقررې د ح

. می گردد
ادارۀ شیرخوارگاه و کودکسـتان  ) ٥(

نمی تواند مربی، معلم و یا سایر کارکنان 
مربوط را بدون موجودیت دالیل قانونی 
و تصمیم کمیسیون مندرج مادۀ سی و 
چهارم این مقرره از وظیفه سـبکدوش  

. نماید
تفتیش امور مالی

:مادۀ سی ونهم
اعی شـهدا و  وزارت کار و امور اجتم

معلولین می تواند، عوایـد مـالی ادارۀ   
شیرخوارگاه وکودکسـتان را حـداقل   
ساالنه یک بار با اطالع قبلی یا بدون آن 

. تفتیش نماید
ــیرخوارگاه و  ــاز ش ــروش امتی ف

کودکستان
:مادۀ چهلم

مؤسس می تواند، براساس اطـالع  ) ١(
قبلی، امتیاز شیرخوارگاه و کودکستان 

شش سال فعالیت بـه  مربوط را بعد از
فروش رساند، مشروط براینکه مشتری 
واجد شرایط احکام این مقرره بـوده و  
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مشتري وي او د فعاليت جواز د كار او 
ولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو لـه  

.وزارت خه بيا ترالسه كي
په هغه صورت كې چې مؤسس فوت ) ۲(

شي، د شيدو خولو د اى او وكتون 
امتياز د قانون د حكمونو مطابق د هغـه  

ورثه وو ته لېدول كېي، پدې شـرط   
مقرره كې د درج شوو شرايطو پديچې  

ه شیدو خولـو د  ثکه چېرې ور.و وي
او وكتون په دوام موافقه وكي، ای 

پدې صورت كې مكلف دى، زيات نـه  
زيات د دريو مياشتو په تر كې د شيدو 
خولو د اى او وكتون د فعاليت جواز 

.نوى كي
غير انتفاعي شيدو خولو ـاى او  ) ۳(

فقـره  ) ۲او ۱(په وكتون، ددې مادې 
كې له درج شوو حكمونو خه مستثني 

.دي
د كنالرو وضع كول

:يولوېتمه ماده
د كار او ولنيزو چارو، شهيدانو او ) ۱(

ارت كوالى شي، ددې مقررې زمعلولينو و

جواز فعالیت را مجددًا از وزارت کار و 
امور اجتماعی، شهدا و معلولین کسب 

. نماید
در صورتی کـه مؤسـس فـوت    ) ٢(

نماید، امتیاز شیرخوارگاه وکودکستان 
مطابق احکام قـانون بـه ورثـۀ وی    

تقال می یابد، مشروط براینکه واجـد  ان
هرگـاه  . شرایط مندرج این مقرره باشد

ورثه بـه دوام فعالیـت شـیرخوارگاه    
در ایـن  وکودکستان موافقـه کنـد،  
ــت ــف اس ــورت مکل ــداکثر ص ح

در خالل سـه مـاه جـواز فعالیـت     
شیرخوارگاه و کودکستان را تجدیـد  

. نماید
دکسـتان غیـر   و کوشیرخوارگاه ) ٣(

از احکام مندرج فقـره هـای   انتفاعی 
ایـــن مـــاده مســـتثنی ) ٢و ١(

. می باشد
وضع طرزالعمل ها

:مادۀ چهل ویکم
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ) ١(

و معلولین می تواند به منظور تطبیق بهتر 
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د حكمونو د ه تطبيق په منظور، هغـه  

نه چې د نافذه داليحې، كنالرې او الرو
حكمونو مخالف قوانينو او ددې مقررې د 

.وضع كي،نه وي
مؤسس كوالى شي، د شيدو خولو ) ۲(

په اى او وكتون پورې د اوندو چارو 
د تنظيم په منظور هغه كنالرې چـې د  
نافذه قوانينو او ددې مقررې د حكمونو 
مخالفې نه وي، ترتيب او د كار او ولنيزو 
چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت لـه  

.، تطبيق كيتْاييد وروسته
اى او وكتـون  دد شيدو خولو 

)ادغام(يواى كول 
:دوه لوېتمه ماده

كه چېرې و شيدو خولو ايونه او ) ۱(
وكتونونه وغواي يو له بل سره اتحاد 
وكي يا يواى شي، مكلـف دي، لـه   
اتحاد يا يو اى كېدو خه دمخه، پدې 

برخه كې د كار او ولنيزو چارو،شهيدانو  
.معلولينو وزارت موافقه ترالسه كياو
فقره كې په درج ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

شوي حالت كې، نوو تْاسيس شوو شيدو 

احکام این مقرره لوایح، طرزالعمل هـا  
دهای را که مخالف احکام قوانین وورهنم

اشـد، وضـع   نافذه و ایـن مقـرره نب  
. نماید

مؤسس می تواند، طرزالعمل های را ) ٢(
به منظور تنظـیم امـور مربـوط بـه     
شیرخوارگاه وکودکستان که مخـالف  
احکام قوانین نافذه و این مقرره نباشد، 
ترتیب وبعد از تائید وزارت کار و امور 
اجتماعی، شـهدا و معلـولین تطبیـق    

. نماید
ــیرخوارگاه و  ــام شــ ادغــ

کودکستان
:ادۀ چهل ودومم
ــیرخوارگاه و  ) ١( ــد ش ــاه چن هرگ

کودکستان بخواهند با هم اتحاد نمایند 
یا مدغم شوند، مکلف اند، قبل ازاتحاد 
یــا ادغــام، موافقــۀ وزارت کــار و 
امور اجتماعی، شـهدا و معلـولین را   

. در زمینه کسب نمایند
ــرۀ ) ٢( ــدرج فق ــت من ) ١(در حال

ــیرخوارگاه و  ــرای ش ــاده ب ــن م ای
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خولو ايونو او وكتونونـو لپـاره، د   
فعاليت جواز ددې مقررې د حكمونـو  

.مطابق صادرېي
د مْوسس امتیاز

:دري لوېتمه ماده
مؤسس کوالی شي، د شیدو خولـو د  

ل مدیر په توه ئوکتون د مسای او و
هم دنده ترسره کي، پدې شرط چـې  

جزء ) ۲(ددې مقررې د اتلسمې مادې په 
.کې د درج شوو شرایطو و وي

رپو ورکونه
:لوېتمه مادهلور

د شیدو خولو د ای او وکتون اداره 
مکلفه ده، د پالنیز او زده که ییز هر کال 

و د هغه په پای کې، د خپلو فعالیتونو رپ
رپو ورکونې د فورم مطابق چې د کار 
او ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینـو  
وزارت په واسطه ترتیبېي، اوندې مرجع 

.ته ئې واندې کي
جواز) مجدد(نوی 

:پنه لوېتمه ماده
هغه د شـیدو خولـو ایونـه او    ) ۱(

دکستان جدید التأسیس جواز فعالیت کو
طبــق احکــام ایــن مقــرره صــادر 

. می گردد
امتیاز مؤسس

:مادۀ چهل وسوم
مؤسس می تواند به حیث مدیر مسئول 
شیرخوارگاه و کودکستان نیز ایفـای  
وظیفه نماید، مشروط براینکـه واجـد   

مادۀ هجـدهم  ) ٢(شرایط مندرج جزء 
. این مقرره باشد
گزارش دهی

:چهارمل ومادۀ چه
ادارۀ شیرخوارگاه و کودکستان مکلف 
است، در ختم هر سـال پرورشـی و   
آموزشی، گزارش فعالیت های خویش را 
طبق فورم گزارش دهی که توسط وزارت 
کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین 
ترتیب می گردد، به مرجع مربـوط آن  

. وزارت ارایه نماید
جواز مجدد

:مادۀ چهل وپنجم
یرخوارگاه ها و کودکستان های ش) ١(
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وکتونونه چې ددې مقررې له نافذېـدو  

مکلف دي، د خه دمخه تْاسیس شوي،
خپل فعالیت جواز ددې مقررې له نافذېدو 
  خه وروسته د یوه کال مودې په تـر
کې، ددې مقررې په دیارلسمه ماده کې د 
درج شوو مبالغو د نیمايي ورکې په بدل 

.کې بیا ترالسه کي
هغه خصوصي شیدو خولو ایونه او ) ۲(

وکتونونه چې ددې مقررې له نافذېـدو  
صوصـي ـوونیو   خه دمخـه، د خ 

ترن جوې شوي دي، مکلـف دي،  
. ددې مقررې حکمونه په پام کې ونیسي
) ۱(ددې مقررې د دیارلسمې مـادې د  

جزونه لدې حکم خه ) ۵او ۱(فقرې 
.مستثني دي

د جسمي او روحي تعذیب ممنوعیت
:شپ لوېتمه ماده

د اطفالو هر ول جسـمي او روحـي   
تْادیب تعذیب، حتي د هغوی د اصالح او

.په منظور، ممنوع دي

که قبل از انفاذ این مقـرره تأسـیس   
گردیده، مکلف انـد مجـددًا جـواز    
فعالیت خویش را در خالل مدت یـک  
ــرره  ــن مق ــاذ ای ــد از انف ســال بع
در بدل پرداخت نصف مبالغ منـدرج  
ــرره کســب  ــن مق مادۀســیزدهم ای

. نماید
شیرخوارگاه ها وکودکستان های ) ٢(

از انفاذ این مقرره در خصوصی که قبل
جنب مکاتب خصوصی ایجاد گردیده، 
مکلف اند احکام این مقرره را رعایت 

. نمایند
مادۀ سیزدهم ) ١(فقرۀ ) ٥و١(اجزای 

این مقـرره از ایـن حکـم مسـتثنی     
. اند

ممنوعیت تعذیب جسمی و روحی
:وششممادۀ چهل

حــی  وهرنوع تعـذیب جسـمی و ر  
ب و اصالح اطـفال، حتی به منظور تأدی

. آنها ممنوع می باشد
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یونېفورم

:اووه لوېتمه ماده
د دولتي او خصوصي شـیدو خولـو د   
ایونو او وکتونونو مربیان او وونکي د 
مشخص یونېفورم لرونکي دي چې د کار 
او ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینـو  

.وزارت لخوا تثبیتېي
له وسایلو او تجهیزاتو خه نه ـه  

تنهاخیس
:اته لوېتمه ماده

د شیدو خولو د ایونو او وکتونونـو  
مربیان، وونکي او نور کارکوونکي نشي 
   ـې اخیسـتنې و کوالی د اطفالو د
خونیزو توکو، وسایلو، تجهیزاتـو او د  
لوبو له سامان االتو او امالکو خـه د  

.شخصي و په منظور، کار واخلي
بهرني اتباع

:هنهه لوېتمه ماد
هغه بهرني اتباع چې پـه دولتـي،   ) ۱(

خصوصي مْوسسو او نیوالو سـازمانونو  
کې په افغانستان کې کار کـوي، ددې  
مقررې د حکمونو له په پام کې نیولـو  

یونیفورم
:مادۀ چهل وهفتم

مربیان و معلمان شـیرخوارگاه هـاو   
کودکستان های دولتـی و خصوصـی   
دارای یونیفورم مشخصی می باشند که 
از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، 

. شهدا ومعلولین تثبیت می گردد
ــایل و    ــتفاده از وس ــدم اس ع

تجهیزات
:تممادۀ چهل وهش

مربیان، معلمان و کارکنان شیرخوارگاه 
ها وکودکستان ها نمی توانند از مـواد  
غذایی، وسایل، تجهیزات وسامان آالت 
بازی وامالک تحت استفادۀ اطفال بـه  
ــتفاده   ــی اس ــافع شخص ــور من منظ

. نمایند
اتباع خارجی

:مادۀ چهل ونهم
اتباع خارجی کـه در مؤسسـات   ) ١(

ـ    ای دولتی، خصوصـی و سـازمان ه
بین المللی در افغانستان کار می نمایند با 
رعایت احکام این مقرره می توانند اطفال 
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سره، کوالی شي خپل اطفال په شـیدو  

.خولو ای او وکتون کې شامل کي
د کار او ولنیزو چارو، شهیدانو او ) ۲(

) ۱(دې مقررې پـه  معلولینو وزارت، د
فقره کې د درج شوو اطفالو د روزنـې،  
ساتنې او ارنې په غرض کوالی شـي  
بهرني مربیان او وونکي او یا افغـاني  
مربیان او وونکي چې په بهرنیـو ژبـو   

ند تقنیني سند مطابق تسلط ولري، د او
.استخدام کي

د ُمهر لرل
:پنوسمه ماده

دولتي شـیدو خولـو ایونـه او    ) ۱(
د سمبول لرونکي دي ) آرم(وکتونونه د 

چې په ولو دولتي وکتونونو کې یو شان 
.د ې اخیستنې و ري

د خصوصي شیدو خولو ـای او  ) ۲(
وکتون د مخصوص ُمهر لرونکي دي چې 
په هغه کې د شیدو خولـو د ـای او   

او ) عالمت(وکتون نوم، سوداریزه نه 
ر او د تْاسیس کال حک کېي او د کـا 

ولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو پـه  

شانرا شامل شیرخوارگاه و کودکستان 
. نمایند

وزارت کار وامور اجتماعی، شهدا ) ٢(
و معلولین غرض تربیـه، مواظبـت و   

این ) ١(مراقبت از اطفال مندرج فقرۀ 
رجی و ماده می تواند مربیان و معلمان خا

یا مربیان و معلمان افغانی را که با زبان 
های خارجی تسـلط داشـته باشـند   

طبق سند تقنینـی مربـوط اسـتخدام    
. نمایند

داشتن مهر
:مادۀ پنجاهم

شیرخوارگاه ها و کودکستان های ) ١(
بوده که در )آرم(دولتی دارای سمبول 

تمام کودکستان های دولتی طوریکسان 
. ی گیردمورد استفاده قرار م

شــیرخوارگاه و کودکســـتان  ) ٢(
خصوصی دارای مهر مخصوص می باشد 
کــه در آن اســم شــیر خوارگــاه و 
کودکستان، عالمت تجـارتی و سـال   
تأسیس حک گردیده و بعد از ثبت در 
وزارت کار و امور اجتماعی، شـهدا و  
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وزارت کې له ثبـت وروسـته د ـې    

.اخیستنې و ري
د شیدو خولو د ای او وکتـون  ) ۳(

اداره مکلفه ده چې له تْاسیس دمخـه، د  
اریزې نې نمونه، ُمهر او د شیدو دسو

خولو د ای او وکتون نوم د تْایید او 
نیزو چـارو،  منظور لپاره د کار او ول

شهیدانو او معلولینو د وزارت اونـدې  
ادارې ته واندې کي، له منظـور او  
تْایید خه دمخه له هغه خه ه اخیستنه 

.قانوني اعتبار نه لري
انفاذ

:یو پنوسمه ماده
دغه مقرره په رسمي جریده کې د خپرېدو 
له نېې خه نافذېي او په نافذېدو سره 

نېــې پــه ش١٥/٩/١٣٦٥ئــې د 
ه رسمي جریده کې خپره شوې ) ۶۲۱(

د وکتون او شیدو خوونو مقرره ملغي 
.ل کېي

ــرار   ــتفاده ق ــورد اس ــولین م معل
. می گیرد

ادارۀ شیرخوارگاه و کودکسـتان  ) ٣(
کلف اند که قبل از تأسـیس، نمونـۀ   م

عالمه تجارتی، مهر و نام شیرخوارگاه و 
ــوری و  ــت منظ ــتان را جه کودکس
تائید بـه ادارۀ مربـوط وزارت کـار    
و امور اجتماعی، شـهدا و معلـولین،   
ارایه نماید، قبل از منظـوری و تائیـد   
اســتفاده از آن اعتبــار قــانونی   

. ندارد
انفاذ

:مادۀ پنجاه ویکم
ن مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی ای

نافذ می گردد و با انفـاذ آن مقـررۀ   
کودکستان ها و شیرخوارگاه ها منتشرۀ 

مـؤرخ  ) ٦٢١(جریده رسمی شـماره  
ش ملغی شـمرده  .هـ١٥/٩/١٣٦٥

. می شود
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:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    برای متعلمین و محصلین با 
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰برای کتاب فروشی ها با 

ــور  ــارج از کش ــائی ) ۲۰۰:           (خ ــر امریک دال
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