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 لومړی فصل

 عمومي حکمونه

 اړتيا

 لومړۍ ماده:

رو د ښه سرته رسولو په موخه کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د هنرونو رياست اړوند د چا اد
 ته شوې ده.ځرامن

 موخې

 مه ماده:ېدوي

 د دې کړنالرې موخې په الندې ډول دي:  

رو ساتنه او پالنه او د ټولنيز د هېواد د اصيل فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره د هنرمندانو د هنري اثا – ۱
 کانيزم جوړول؛ېم

د مادي او معنوي ارزښت د بیې ټاکلو په موخه د هنري، تاريخي او معاصرو اثارو د ارزونې د  – ۲
 ميکانيزم برابرول؛

د هېواد دننه او بهر کې د تجسمي هنرونو د پېژندنې په موخه د هنري نندارتونونو د زمينو چمتو  – ۳
 کول؛

 دخه اپونو او تجسمي هنرونو د سمينارونو دايرولو په مو په عملي او نظري بڼه د ښوونيزو ورکش – ۴
 مرستو ته پام رااړول. کورنيو او بهرنيو بنسټونو

 اصطالحات

 درېيمه ماده:

 اصطالحات په دې کړنالره کې د الندې مفاهيمو لرونکي دي: دا

 شوي وي؛ پېژندلکې هنرمندان او د هغوی اثار کتالک: یوه چاپي رساله ده، چې په هغه  – ۱  
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 ترميم: د هنري اثارو بيا جوړونه؛ – ۲  

 ډيکور: په سمو او مناسبو ځايونو کې د اثارو نصبول، چې په سم ډول وليدل شي؛ – ۳  

 مجسم: د هغو اثارو لپاره اطالق کېږي لکه: نقاشي، خطاطي، ميناتوري، تراشل )کندن کاري( او ګرافيک؛ – ۴ 

 ل د هنري، فرهنګي او تاريخي اثارو ساتنه؛آرشيف: په تخنيکي او علمي ډو  – ۵  

 فرهنګ: د يوې ټولنې ټول مادي او معنوي ارزښتونه دي؛ – ۶ 

 هنر: فن، صنعت او د عالي کارونو ښکارندويي؛ – ۷ 

 نقاشي: د کاغذ او يا نورو څېزونو رنګول يا انځورول؛ – ۸ 

 وسيله د يو شي څرګندول؛ګرافيک: يو ډول انځورول او ليکنه ده او يا هم د ليک په  – ۹ 

 السي صنايع: هغه ظريف او ښکلي السي کارونه دي چې ځانګړې ښکال لري؛ – ۱۱

 : د نخي تارونو په مرسته ورېشنل؛اوبدنه کرشنيل  – ۱۱

 مجسمه جوړونه: د موم او ګچ په مرسته د انسان، حيوان يا بل څيز جوړول؛ – ۱۲

 ورو څېزونو د ماشومانو د احساساتو رسامي؛د ماشومانو هنر: د کاغذ پر مخ او په ن – ۱۳

ته  ونکي پام ځانهنر دی، چې هنري ذوق یې د هر لیدميناتوري: د انځورګرۍ یوه ځانګړې الر او  – ۱۴
 رااړوي؛

 کارتون: خندونکي انځورونه )خندونکي شکلونه( نقاشي کول؛ – ۱۵

 خطاطي: د قلم، نی او يا برس په مرسته ليکل؛ – ۱۶

 پنسيل قلم، برس، پاستل موی او سکرو په مرسته د يوه معنا لرونکي انځور انځورول.رسم: د  – ۱۷
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 د هنرونو رياست

 څلورمه ماده:

فرهنګي واحد دی، چې د رامنځته  –( د هنرونو رياست د فرهنګي معينيت په تشکيل کې يو هنري ۱)
څنګ د تجسمي هنرونو زده فرهنګي خدمتونو وړاندې کول دي او د دې تر  –کېدو موخه يې د هنري 

 کړې او د هېواد د هنرمندانو د اثارو د ساتنې لپاره کار کوي؛

فقرې ثبت شوی رياست له دوو آمريتونو څخه جوړ دی ، چې هر واحد د يوه  (۱)( د دې مادې د ۲)
 ځانګړي ماموريت د چارو د سرته رسولو دنده لري.

 

 دويم فصل

 د ملي ګالرۍ آمريت

 د ملي ګالرۍ آمريت

 پنځمه ماده:

 د ملي ګالري آمريت فعاليتونه په دې ډول دي:

د هېواد دننه او بهر د ليدونکو لپاره د هنري اثارو او د هېواد د هنر او هنرمندانو د پېژندنې په موخه  -۱
 د نندارتونونو دايرول؛

 د ملي ګالرۍ اړوند د هنري اثارو د ويجاړۍ راپور ترالسه کول؛ – ۲

 ز او واليتونو په ګڼ مېشتو سيمو کې د ملي ګالرۍ د استازولیو رامنځته کول؛د هېواد د مرک – ۳

 د واليتي ګالريو ليدنه او څېړل؛ – ۴

 په مرکز او واليتونو کې د خصوصي ګالريو له کړنو څار او څېړنه؛ – ۵

 ، ساتنه اوپالنه؛نهپه ملي ګالرۍ کې د شته اثارو رغو  – ۶

 ويو هنرمندانو او د هغوی د اثارو د کتالکونو برابرول او چاپول؛د هېواد د معاصرو او پېژندل ش – ۷



4 
 

د مرکز او واليتونو د ګالريو د پياوړي کولو په موخه، د هېواد له معاصرو او پېژندل شويو هنرمندانو  – ۸
 څخه د لومړي الس اثارو اخيستل؛

 انځورونو ارشيف رامنځته کول؛د ملي ګالرۍ د هنري اثارو او  – ۹

هيواد د مختلفو بنسټونو د هغو هنري اثارو رغول چې د خپلو شته اثارو د رغولو لپاره اړوندو د  – ۱۱
 ادارو ته مراجعه کوي؛

مودې( په نظر کې نيولو سره د هېواد د هنرمندانو د نه ارو د غوښتنې او د اثارو د پېر )د اړوندو اد – ۱۱
 ول؛ښکلي کپيدا کېدونکو اثارو په مرسته د دولتي او نادولتي ادارو ډيکور او 

د زده کوونکو،  د ځوان نسل لپاره د هېواد د هنر او فرهنګ  پېژندنې په اړه له ملي ګالرۍ څخه – ۱۲
اطالعاتو او فرهنګ وزارت، لوړو زده کړو وزارت، پوهنې مينوالو د ليدنې په موخه د محصالنو او هنر 

 نا دولتي بنسټونو تر منځ د تړونونو د السليک لپاره د زمينو چمتو کول؛ وزارت  او نورو دولتي او

د کاپي رايت قانون په نظر کې نيولو سره د هېواد د کارپوهو او تجربه لرونکو هنرمندانو په مرسته،  – ۱۳
 مخ دي؛چې له ګواښ سره  ،هنرمندانو د آثارو بيارغونه د هېواد د پخوانيو

چې د وزارت له قوانينو، مقررو او ستراتيژيکو موخو سره سم د لوړو  ،د دندې اړوند نور مسؤليتونه – ۱۴
 مقاماتو له لوري سپارل کېږي.

 د مراجعينو کټګوري

 شپږمه ماده:

 مراجعين په الندې کټګوريو کې شامل دي:

 او د کتابونو خپروونکي؛ ، مصنفيند اووه ګونې څانګې هنرمندان څېړونکي،ليکواالن،  – ۱

 د اړوندې څانګې د حقوقي دعوا نور کسان. – ۲
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 درېيم فصل

 د غالم محمد ميمنه ګي د هنري زده کړو آمريت

 د آمريت فعاليتونه

 اوومه ماده:

 ترسره کوي:د غالم محمد ميمنه ګي د هنري زده کړو آمريت الندې فعاليتونه   

 .تدريسېږياو نظري ډول زده کوونکو ته  د هنري څانګو زده کړې د تکړه ښوونکو له لوري په علمي – ۱

د نقاشۍ هنر زده کړې، لکه: د هندسي مډلونو طراحي، د انسان، حيوان او الوتونکو د بدن غړي،  – ۲
موجود وي د پنسل، اوبو طبعي منظرې او د چاپېريال ټول څېزونه او توکي او هغه څه چې شاوخوا 

 رنګ او روغني رنګ په مرسته؛

د ګرافيک څانګې زده کړې، لکه: )ميناتوري، خطاطي، د کارټون او کمپيوټر ډيزاين( او السي صنايع،  – ۳
 (؛اوبدنهرشنيل لکه: )ګنډل او د ک

 د مجسمه جوړونې زده کړې د مسلکي ښوونکو له لوري په عملي او نظري ډول؛ – ۴ 

ومانو د هنر زده کړې، لکه: )رسامي، خطاطي، السي کار او د موم په مرسته د ټولو څېزونو او د ماش – ۵
 شکلونو جوړول.

 د غوښتنې شراېط

 اتمه ماده:

نکي چې غواړي د غالم محمد ميمنه ګي په ښوونيز مرکز کې د زده کوونکي په بڼه و هغه غوښتو 
 شامل شي، د الندې شراېطو منوونکي دي:

ه بشپړېدو سره بايد څلور نکي چې قانوني عمر ته رسېدلی وي، د غوښتنې د فورم لو هغه غوښتو  – ۱
، تذکرې کاپي او ټلفون نمبر له ځان سره ولري او هغه کسان چې قانوني عمر يې نه وي تکميل انځورونه

 بايد مور او پالر حاضر وي؛يې مهال  کړی، د فورم د ډکېدو پر

 وروسته جذبېږي؛ نکي د ازموينې له ورکولوو غوښتو  – ۲
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 د هنر لېوال وي؛ – ۳

 هنري څانګو ته مينوال د دوی د غوښتنو په نظر کې نيولو سره جذبېږي؛د  – ۴

په دغه ښوونيز مرکز کې ځوانان، تنکي ځوانان، ماشومان او نور مينوال کولی شي، په هنري  – ۵
ون، د ماشومانو هنر، کريشنل ټپروګرامونو، لکه: )نقاشي، خطاطي، ميناتوري، د کمپيوټر ډيزاين، کار 

 ، خياطي او مجسمه جوړونه( کې ګډون وکړي.اوبدنه

 د زده کړې شراېط

 نهمه ماده:

 د غالم محمد ميمنه ګي په ښوونيز هنري مرکز کې د زده کړې شراېط په الندې ډول دي:  

 زده کړې په بشپړ ډول وړيا دي. – ۱

وختونو کې له مهالوېش او درسي پالن سره سم د دولت په د څانګو د زده کوونکو زده کړه په دوو  – ۲
 رسمي کاري ورځو کې ترسره کېږي؛

 ( کسانو ډېر نه وي؛۲۱په يوه ټولګي کې د زده کوونکو شمېر بايد تر ) – ۳

 نه شي کولی دوه څانګې تعقيب کړي؛نور زده کوونکو پرته  له کرشنيل اوبدلو د څانګو د خياطي او – ۴

ميمنه ګي هغو زده کوونکو ته چې ډېری يې د ښوونځيو زده کوونکي دي، د څلورنيم  د غالم محمد – ۵
 مياشتنيو او کلنيو ازموينو پر مهال شل ورځې رخصتي په نظر کې نيول شوې ده.

 

 د زده کوونکو مکلفيتونه

 لسمه ماده:

 په پام کې ونیسي: مواردزده کوونکي مکلف دي، چې دا ( د غالم محمد ميمنه ګي د هنري زده کړو مرکز ۱)

هغه زده کوونکي چې قانوني عمر ته رسېدلي وي، تړون ليک خپله السليک کولی شي او که چېرې  – ۱
 قانوني عمر ته نه وي رسېدلي، تړون ليک يې د ولي له لوري السليک کېږي؛

 زده کوونکي مکلف دي، چې د خوښې وړ څانګه خپله وټاکي؛ – ۲
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ې د هنري زده کړو د ښوونکي له لوري ورسپارل شوې و  د ټولګي زده کوونکي مکلفيت لري، چې – ۳
 ؛ترسره کړيدندې 

زده کوونکي دي ادارې ته د قانون خالف توکو لکه: ) چاړه، توپانچه، چاقو( او ګران بيه توکو لکه:  – ۴
شي او )زېورات، ډېرې پيسې او نورو( له راوړلو ډډه وکړي، چې دا به د ستونزو د رامنځته کېدو المل نه 

 که څوک یې له ځانه سره ولري، له دوی سره قانوني چلند کېږي؛

( نمرې السته راوړي، که چېرې زده کوونکی په دوو ازموينو کې ۶۱زده کوونکی بايد د برياليتوب ) – ۵
 ناکام شي، وېستل کېږي.

ر نه کړي، يا شي او په دې اړه هنري مرکز ته خبر و نه حاضر  ده کوونکی پرله پسې پنځه ورځې( که ز ۲)
بې له کوم منوونکي المل څخه ټولګی پرېږدي او يا د زده کوونکي متفرقه غير حاضري د کال په اوږدو 

 ( ورځو واوړي، دا هغه المل دی، چې له مرکز څخه شړل کېږي.۳۶کې له )

 د ښوونيز مرکز د فراغت اسنادو شراېط

 يوولسمه ماده:

شراېطو له بشپړېدو وروسته د غالم محمد  هتته رسېدو او د شو د دورې له پای ( زده کوونکي د زده کړ ۱)
ميمنه ګي د هنري زده کړو له مرکز څخه د فراغت اسنادو وړ ګڼل کېږي. د دريو نورو څانګو )کمپيوټر، 
خياطۍاو کرشنيل اوبدوونکي( زده کوونکي له دې امره مستثنی دي. ځکه د دوی د ښوونيزې دورې 

( مياشتو دوام  کوي، چې وروسته له درسي پالن سره سم د ۱۸ې څانګې )وخت يو کال دی او پاتې نور 
 زده کړو له بشپړېدو او د استعداد په ثابتېدو سره د فراغت سند ورکول کېږي.

 زده کوونکی بايد ښوونيزه دوره بشپړه کړي؛ – ۱ 

 دری کسيزې ډلې له لوري ارزول کېږي؛ ېول اثار د ټاکل شو د زده کوونکو ټ – ۲ 

زده کوونکي مکلف دي، چې د ښوونيزې دورې له بشپړېدو وروسته د غالم محمد ميمنه ګي ښوونيز  – ۳
 مرکز ته خپل پايليکونه وړاندې کړي؛

( فقرې ثبت شوي زده کوونکي د ټاکل شوې دورې له پای ته رسېدو وروسته د يوه ۱( د دې مادې د )۲)
عاتو او فرهنګ د وزير لخوا د هنرونو رياست او هنري اثر په وړاندې کولو سره، د فراغت اسناد د اطال 

 غالم محمد ميمنه ګي د هنري زده کړو له آمريت څخه الس ته راوړي؛
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( له فراغت وروسته يو هنري اثر چې د زده کوونکي په مرسته ترتيب او برابر شوی وي، د هنرونو په ۳)
 وونکي په نوم اېښودل کېږي.نندارتون کې د زده ک يې د غالم محمد ميمنه ګي په تلپاترياست ک

 د ښوونيز مرکز د آمريت مکلفيتونه

 دوولسمه ماده:

 د غالم محمد ميمنه ګي ښوونيز مرکز آمريت د الندې مکلفيتونو لرونکی دی:

 زده کوونکو ته د هنري زده کړو د منظم پالن جوړول؛ – ۱

 مديريت؛ د زده کړو په بهیر کې د هنري زده کړو د څانګو کنټرول، رهبري او – ۲

 ښوونکو او مديرانو ته د مسلکي او هنري مشورو ورکول؛ – ۳

 زده کوونکو ته د علمي او نظري ورکشاپونو جوړول؛ – ۴

 په هنري نندارتونونو کې د زده کوونکو د آثارو معرفي کول؛ – ۵

 

 څلورم فصل

 وروستي حکمونه

 د پلي کېدو ساحه

 ديارلسمه ماده:

آمريت، د غالم محمد ميمنه ګي په ښوونيز آمريت او د اطالعاتو او  ۍدغه کړنالره د ملي ګالر 
 فرهنګ وزارت په هنرونو رياست کې د پلي کېدو وړ ده.

 ل )تعديل(سمو 

 څوارلسمه ماده:

د دې کړنالرې مواد د هنرونو رياست په وړانديز او د اطالعاتو او فرهنګ د وزير په هدایت د 
 وړ دي.)تعديل( سمونې 
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 د اجرا نېټه

 پنځلسمه ماده:

 دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ د وزير د منظورۍ له نېټې وروسته نافذېږي؛

 شوه. هنېټه نافذ ۱۳۹۵/  ۶/  ۳( مادو کې په ۱۵( فصلونو او )۴کړنالره په )دا 

 

 

 د تدوين هيئت

 

 محمدهاشم شارق             صابره رحماني                       سيدمحمدصابر هاشمي            

 آمره               د هنرونو رئيس ۍهنري زده کړو آمر    د ملي ګالر  د غالم محمد ميمنه ګي د

 

 دالور نذير زوی

 د اطالعاتو او فرهنګ وزارت حقوقي مشاور

 

 وکتل شو

 منظور دی.

 

 عبدالباري جهاني د اطالعاتو او فرهنګ وزير

 

 
 


