د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت اطالعات و فرهنګ

د افغانستان د ميل تياتر رياست داخيل
کړنالره

کال ۱۳۹۵ :ل.ل

لومړی فصل
عمومي حکمونه
اړتيا
لومړۍ ماده:
دا کړنالره د افغانستان د ميل تياتر رياست د اړوندو کاري چارو د ښه وايل او ال ښه سمون په
موخه چمتو شوې ده.
موخې
دويېمه ماده:
د دې کړنالرې موخې په الندې بڼه دي:
 – ۱په علمي او اکاډميکو طريقو رسه په ټول هېواد کې د تياتر هرن پراخول؛
 – ۲د ميل او فرهنګي ا رزښتونو په پام کې نيولو رسه د هېواد په کچه د تياتر هرن پرمختګ او پياوړي
کولو لپاره د ارزښتمنو او سوچه آثارو وړاندې کول؛
 – ۳د نړۍ له نورو ملتونو رسه د هرن د نندارې په مرسته د بومي فرهنګ بيا رغول؛
 – ۴په علم ،فرهنګ ،هرن ،سياست او نورو برخو کې د مشاهريو او ل ويو تاريخي شخصيتونو د نوم او
وياړونو ژوندي ساتل؛
 – ۵د ماشومانو او تنکيو ځوانانو د پوهې د وړتياوو لوړولو په موخه د نورو تياترونو په کچه د لوبو د
تياتر دودول.
اصطالحات
درېيمه ماده:
په دې کړنالره کې اصطالحات د الندې مفاهيمو لرونکي دي:
 - ۱تياتر :هغه ځای ته وايي ،چې هلته تياتري نندارې وړاندې کېږي؛
 – ۲سټېج :هغه ځای دی ،چې په هغه کې ډراماتيکې پېښې او تياتري نندارې ښوول کېږي؛
 – ۳کارکوونکي :هغه اشخاص دي ،چې په يوه ننداره کې له پيله تر پایه ولوبېږي؛
 – ۴مکياژ :په ننداره کې د شکل او څېرې بدلولو ته وايي؛
 – ۵غږ :هغې موسيقي ته وايي ،چې نندارې ته د ريښتنې جلوې ورکولو لپاره کارول کېږي او د هغې
په مرسته د هرنمند او صحنې حالت انځورېږي؛
 – ۶اليټ (څراغونه) :هغو مرستندويو رڼايي وسايلو ته ويل کېږي ،چې د نندارې پر مهال د وخت او
ځای ځانګړي کولو ،پردې او صحنې ته د رښتينې جلوې لپاره کارول کېږي او د مختلفو رنګونو
لروونکي وي ،چې هر رنګ يې په ننداره کې د يو حالت ښودونکی وي؛
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 – ۷ننداره :نندارييزه ليکنه ده ،چې په هغه کې ډراماتيک احساسات ،واقيعتونه او پېښې انځور شوي
وي؛
 – ۸امپروايزېشن :هغو فزيکي متريناتو ته وايي ،چې مخکې له نندارې څ خه د متثيل لوبغاړو د چمتو
وايل لپاره کارول کېږي؛
 – ۹فيستيوال :هغه مراسم دي ،چې چمتو کوونکي يې د ښه راتلونکي لپاره په هرني او فرهنګي برخو
کې د هرنمندانو تر منځ پيلوي او په هغو کې کورين او بهرين هرنمندان خپلې السته راوړنې نندارې
ته وړاندې کوي؛
 – ۱۰د ماشوم تياتر :هغه نندارې دي چې په روزنيزه ،اخالقي يا کيسه ييزه بڼه وړاندې کېږي او
مخاطبني يې ماشومان وي؛
 – ۱۱د نانځکو تياتر :چې په متثيل کې نانځکې د انسانانو پر ځای رول لوبوي؛
 – ۱۲موبيل تياتر :هغه ګرځنده تياترونه ،چې په الرو او طبيعي ځايونو کې له سټېج پرته په ګرځنده
بڼه اجرا کېږي؛
 – ۱۳تله تياتر :هغو زنځريي تياترونو ته وايي ،چې په ثبت شوې او يا هم په ژوندۍ بڼه اجرا کېږي.
دويېم فصل
د ميل تياتر رياست مسووليتونه
مسووليتونه
څلورمه ماده:
 – ۱د افغانستان ميل تياتر يوازينۍ با صالحيته مرجع ده چې په ميل او نړيواله کچه د تياتري
جشنوارو برابرول يې يو له دندو څخه ده؛
 – ۲په مختلفو برخو ( کارګرداين ،ليکوايل ،لوبېدو ،امپروازېشن ،مکياژ ،اليټ (څراغ) ،غږ او نانځکو
تياتر جوړولو) کې د هېواد د هرنمندانو د وړتيا لوړولو لپاره د ميل تياتر په کارګاه کې د کورنيو او
بهرنيو مجربو استادانو په مرسته د زده کړو ورکشاپونه برابرول؛
 – ۳له کورنيو او بهرنيو ارګانونو رسه اړيکې او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د مقام په تاييد د تياتر د
فستيوالونو په نندارو کې ګډون کول؛
 – ۴د سټېج پر رس په معارصو او کالسيکو کړنالرو د ژونديو تياترونو برابرول او خپرول چې له ميل،
دیني ،اخالقي او فرهنګي پېښو رسه سمون ولري؛
 – ۵د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د هرني استعدادونو د پياوړي کولو لپاره د برياليو او
ممتازو لوبغاړو هڅول؛
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 – ۶په ښوونځيو ،روزنتونونو او نورو ښوونيزو مرکزونو کې د ماشومانو او تنکيو ځوانانو د ذهني
است عدادونو د پياوړي کولو په موخه په (ښوونيزه ،روزنيزه او زده کړييزه) بڼه د ماشومانو لپاره د تياتر
تررسه کول؛
 – ۷د نانځکو تياتر په مختلفو برخو کې د روزنيزو ورکشاپونو دايرول؛
 – ۸د نانځکو تياتر د پراختيا او پياوړتيا په برخه کې د علمي کادرونو روزل؛
 – ۹د ماشوم د تياتر ،جامو او نانځکو طراحانو جلب او جذب؛
 – ۱۰د ماشومانو لپاره د ښوونيزو او زده کړه ييزو نندارو برابرول ،تررسه کول او د ماشوم تياتر ځای
ته له کورونو او روزنتونونو څخه د ماشومانو رابلل؛
 – ۱۱د مرستندويو مؤسسو او اطالعاتو او فرهنګ وزارت په مالتړ په ميل او نړيواله کچه د نانځکو
تياتر د کلني فستيوال چمتو کول؛
 – ۱۲په مرکز او واليتونو کې د ماشوم تياتر ،ورکشاپونو جوړول؛
 – ۱۳د ګرځنده (موبيل) تياتر په بڼه په کليو او د ښار په مختلفو مرکزونو کې د زده کړييزو ،ښوونيزو
او روزنيزو اثارو وړاندې کول؛
 – ۱۴د مادي او معنو ي مرستو د ترالسه کولو لپاره له کورنيو او بهرنيو مؤسسو رسه د فرهنګي او
هرني اړيکو ټينګول؛
 – ۱۵د اطالعاتو او فرهنګ وزارت د ټوليزو موخو د پيل کولو لپاره د هېواد په کچه د تياتر برنامو او
موخو د پيل کېدو کنټرول او څار؛
 – ۱۶د پښتو او دري ادبياتو د پراختيا په م وخه د تاريخي او حاميس کيسو په کارولو رسه په کالسيکه
او نوې بڼه د نندارييزو ادبياتو پراخول؛
 – ۱۷د واليتونو د تياتر د کارکوونکو د ظرفيت لوړولو او د هغوی د ودې په موخه د اطالعاتو او فرهنګ
وزارت مقام او د مرسته کوونکو مؤسسو په مالتړ د تياتر د يو شمېر استادانو استولو د زمينې برابرول؛
 – ۱۸د امکاناتو په پام کې نيولو رسه د سيمې په کچه د تياتر د فستيوالونو تررسه کول؛
 – ۱۹د لوړو تياتري نندارو برابرول؛
 – ۲۰د هرنمندانو د انسجام او هرني فعاليتونو د ښه سمون په برخه کې د ميل ،ديني او فرهنګي
ارزښتونو په پام کې نيولو رسه د تياتر پاليسۍ د پراختيا لپاره د زمينو چمتو کول؛
 – ۲۱له کورنيو او بهرنيو مؤسسو رسه د انټرنيټي ويبپاڼو او ټولنيزو شبکو له الرې د اړيکو ټينګول؛
 – ۲۲د اړوندو ادارو په همکارۍ په تياترځای کې د علمي او اکاډميکو سمينارونو جوړول؛
 – ۲۳د ټوليزو رسنيو له الرې د تله تياتر نندارو برابرول او خپرول؛
 – ۲۴د تياتر هرنمندانو او کارکوونکو لپاره د هرني فعاليتونو د زمينو چمتو کول؛
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 – ۲۵له منظور شوي پالن رسه سم د انسجام شويو اجرآاتو د راپور وړاندې کول؛
 – ۲۶د نورو اړوندو دندو اجرا کول ،چې د وزارت د مقام له لوري د قوانينو د حکمونو ،نورو تقنيني
اسنادو او وزارت له سرتاتيژۍ رسه سم سپارل کېږي.
درېيم فصل
د نورو تياترونو په وړاندې د ميل تياتر مسووليتونه
مسووليتونه
پنځمه ماده:
د افغانستان ميل تياتر رياست د خصويص تياترونو او په مرکز او واليتونو کې د نورو تياترونو
تر څنګ الندې مسووليتونه لري:
 – ۱د پرمختګ او پياوړتيا په موخه په مرکز او واليتونو کې د دولتي او خصويص تياترونو مالتړ؛
 – ۲د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مقام په مالتړ په واليتونو کې د تياترونو بيا را ژوندي کول؛
 – ۳د هغو غوښتونکو لپاره چې په رشاېطو برابر وي ،د خصويص تياترونو د فعاليت جوازونو ثبتول
او صادرول؛
 – ۴د افغانستان د ميل تياتر رياست له کاري پالن رسه سم د خصويص او واليتي تياترونو د کاري
پالن برابرول؛
 – ۵د واليتي تياترونو د کړنو او فعاليت راپور اخيستل؛
 – ۶د تياتري فعاليتونو څېړنه او ارزونه او همدا راز د واليت ي تياترونو د پياوړتيا په برخه کې هڅې
کول؛
 – ۷په مرکز او واليتونو کې د دولتي او خصويص تياترونو تر منځ د همغږۍ رامنځته کول او د اړيکو
ټينګول؛
 – ۸د جشنونو په جوړولو کې د ثبت شويو تياترونو بلنه؛
 – ۹د ارزښتمنوو اثارو د خپرېدو او د تياتر د نورو فعاليتونو په ب رخه کې د کاري هڅو د زمينو چمتو
کول؛
 – ۱۰په مرکز او واليتونو کې د تياتر فعاليتونو او کاري انډول په موخه د ټولګټو پروژو ورکړه او وېش؛
 – ۱۱د معارصو او پرمختلليو نندارو د جوړولو لپاره د مسلکي او اغېزمنو مشورو وړاندې کول.
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څلورم فصل
وروستي حکمونه
د پيل کېدو ساحه
شپږمه ماده:
دا کړنالره د افغانستان ميل تياتر په رياست کې د پيل کېدو وړ ده.
سمول (تعديل)
اوومه ماده:
د دې کړنالرې مواد د افغانستان د ميل تياتر رياست په وړانديز او د اطالعاتو او فرهنګ وزارت
په منظورۍ د سمولو (تعديل) وړ دي.
د اجرآ نېټه
امته ماده:
دا کړنالره د اطالعاتو او فرهنګ د مقام د منظورۍ له نېټې وروسته نافذېږي.
دا کړنالره په ( )۴فصلونو او ( )۸مادو کې په  ۱۳۹۵/۱۰/۱۱نېټه نافذه شوه.

د تدوين کمېټه
عبدالحسيب رشيفي

محمد حسيب حيات

د پاليسيو د پراختيا کارپوه

د تقنني او پالييس رئيس

سيد منصور رحامين
د ميل تياتر رياست رسپرست

دالور نذير زوی
د اطالعاتو او فرهنګ وزارت مشاور

وکتل شو
منظور دی.
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