د افغانستان اسالمی جمهوریت

د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره حق الزحمه تدریسی موسسات تعلیمی وزارت معارف

تاریخ نشر )۰۲( :جدی سال  ۱۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل ()۱۲۳۱

مصوبه شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ
مقرره حق الزحمه تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف
شماره)۹۳( :
تاریخ۱۹۳۱/۳/۱۹ :
ممرره حك الزحمه تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف را که در جلسه مؤرخ  ۳۱۹۳/۹/۳۱شورای وزیران
جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ( )۱فصل و ( )۳۱ماده تصویب گردیده ،منظور می دارم.
این مصوبه همراه با ممرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقرر ٔه حق الزحمه تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

ماد ٔه اول:

مبنی۱.......................................................

ماد ٔه دوم:

هدف۱.......................................................

ماد ٔه سوم:

مؤسسات تعلیمی۱..........................................

ماد ٔه چهارم:

ساح ٔه تطبیق۱..............................................

فصل دوم
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حق الزحمه ها

ماد ٔه پنجم:

حق الزحمه آمران و مدیران مؤسسات تعلیمی و مدیران تدرسی۰...........

ماد ٔه ششم:

حق الزحم ٔه سر معلمین۹...................................

ماد ٔه هفتم:

حق الزحمه آمران دیپارتمنت ها۹.........................

ماد ٔه هشتم:

حق الزحم ٔه معلم حق الزحمه ئی ۹.......................

ماد ٔه نهم:

حق الزحم ٔه معلم څارندوی۹...............................

ماد ٔه دهم:

حق الزحم ٔه معلم تربیت بدنی۹...........................

ماد ٔه یازدهم:

حق الزحم ٔه آمران نظارت ،اعضای نظارت و اعضای
تفتیش۹......................................................

ماد ٔه دوازدهم:

حق الزحم ٔه تدریسی۹.......................................

فصل سوم
احکام نهایی
ماد ٔه سیزدهم:

ترتیب راپور۱...............................................

ماد ٔه چهاردهم:

انفاذ۱........................................................

مقرره حق الزحمه تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماد ٔه اول:
این ممرره به تأسی از حکم ماده پنجاه و یکم لانون معارف وضع گردیده است.
هدف
ماده دوم:
اهداف این ممرره عبارت اند از:
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 -۳تعیین اندازه حك الزحمه تدریس.
 -۲تکمیل نصاب تعلیمی.

 -۱نظارت و تفتیش مؤثر از جریان تدریس.
 -۱رفع کمبود معلمین مسلکی.
مؤسسات تعلیمی
ماده سوم:

مؤسسات تعلیمی شامل مکاتب تعلیمات عمومی و سواد آموزی ،دارالمعلمین های تربیه معلم ،انستیتوت ها ،مکاتب
تخنیکی -مسلکی ،حرفوی و هنری ،دارالعلوم ها و مدارس تعلیمات اسالمی وزارت معارف می باشد.
ساحه تطبیق
ماده چهارم:
( )۳احکام این ممرره در مور منسوبین ذیل مؤسسات تعلیمی وزارت معارف لابل تطبیك می باشد:
 -۳آمران و مدیران مؤسسات تعلیمی و مدیران تدریسی.
 -۲آمران دیپارتمنت ها.
 -۱سرمعلمین.
 -۱معلم کتابدار.
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 -۵معلم حك الزحمه ئی.
 -۶معلم البرانت.
 -۷معلم څارندوی.
 -۸معلم تربیت بدنی.
 -۹معلم نگران.
 -۳۱معلم رهنما ومشاوره.
 -۳۳آمران نظارت.
 -۳۲اعظای نظارت.
 -۳۱اعضای تفتیش.
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( )۲منسوبین مندرج فمره ( )۳این ماده در صورتی از امتیازات پیشبینی شده این ممرره مستفید می گردند که بر عالوه
ایفای مکلفیت های وظیفوی و تطبیك پالن تعلیمی مربوط در اولات معینه تدریس اضافی نمایند.

فصل دوم

حق الزحمه ها

حق الزحمه آمران و مدیران مؤسسات تعلیمی و مدیران تدریسی
ماده پنجم:

( )۳آمران و مدیران تدریسی مؤسسات تعلیمی و مدیران تدریسی ،روزانه از امتیازات حك الزحمه تدریس ذیالً مستفید
می گردند:

 -۳در مؤسسات تعلیمی یک تایمه ،دو ساعت.

 -۲در مؤسسات تعلیمی دو تایمه ،دو نیم ساعت.
 -۱در مؤسسات تعلیمی سه تایمه ،سه ساعت.
( ) ۲هر گاه آمران و مدیران مؤسسات تعلیمی و مدیران تدریسی در ایام تعطیالت عمومی زمستانی یا تابستانی کورس
های آموزشی را برای معلمین ،تدویر نمایند ،مستحك حك الزحمه تدریس مندرج فمره ( )۳این ماده در ایام مذکور نیز
می باشند.
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حق الزحمه سر معلمین
ماده ششم:
( ) ۳سر معلمین مؤسسات تعلیمی یک تایمه ،دو تایمه و سه تایمه روزانه یک ساعت مستحك حك الزحمه تدریس
شناخته می شوند.
( )۲هر گاه سر معلمین مؤسسات تعلیمی در ایام تعطیالت عمومی زمستانی یا تابستانی پالن های تعلیمی و سایر
موضوعات تدریسی را ترتیب و تنظیم نموده و باالی وظیفه حاضر باشند ،مستحك حك الزحمه تدریس مندرج فمره
( )۳این ماده درایام مذکور نیز می باشند.
حق الزحمه آمران دیپارتمنت ها
ماده هفتم:
( )۳آمران دیپارتمنت ها ،معلمین کتابدار و معلم البرانت مؤسسات تعلیمی روزانه از امتیازات حك الزحمه تدریس ذیالً
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مستفید می گردند:

 -۳در مؤسسات تعلیمی یک تایمه ،دو ساعت.

 -۲در مؤسسات تعلیمی دو تایمه ،دو نیم ساعت.
 -۱در مؤسسات تعلیمی سه تایمه ،سه ساعت.

( )۲امتیازات مندرج فمره ( )۳این ماده برای ( )۹ماه سال تعلیمی پرداخته می شود.
حق الزحمه معلم حق الزحمه ئی
ماده هشتم:

( ) ۳معلم حك الزحمه ئی مؤسسات تعلیمی روزانه از امتیازات حك الزحمه تدریسی در ممابل فی ساعت تدریس به
اساس ضرورت مکاتب مستفید می گردد.

( )۲امتیازات مندرج فمره ( )۳این ماده صرف برای ( )۹ماه سال تعلیمی پرداخته می شود.
حق الزحم ٔه معلم څارندوی
ماد ٔه نهم:
( )۳معلم څارندوی و معلمین نگران صنوف مؤسسات تعلیمی یک تایمه ،دو تایمه و سمه تایمه ،روزانه مستحك یک
ساعت حك الزحمه تدریس شناخته می شوند.
( )۲امتیازات مندرج فمره ( )۳این مادهٔ صرف برای ( )۹ماه سال تعلیمی پرداخته می شود.
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حق الزحمه معلم تربیت بدنی
ماده دهم:
( ) ۳معلم تربیت بدنی و معلمین رهنما و مشاوره در مؤسسات تعلیمی روزانه مستحك دو ساعت حك الزحمه تدریس
شناخته می شوند.
( )۲امتیازات مندرج فمره ( )۳این ماده صرف برای ( )۹ماه سال تعلیمی پرداخته می شود.
حق الزحمه آمران نظارت ،اعضای نظارت و اعضای تفتیش
ماده یازدهم:
( )۳آمران نظارت ،اعضای نظارت و اعضای تفتیش روزانه مستحك سه ساعت حك الزحمه تدریس شناخته می شوند.
( )۲امتیازات مندرج فمره ( )۳این ماده با رعایت حکم مندرج فمره ( )۲ماده چهارم این ممرره برای ( )۳۲ماه سال
تعلیمی پرداخته می شود.

ماده دوازدهم:
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حق الزحمه تدریسی

( ) ۳حك الزحمه تدریس در مکاتب تعلیمات عمومی و سواد آموزی با نظرداشت درجه تحصیل ،حسب ذیل تعیین می
گردد:

 -۳برای دارنده سند تحصیلی بکلوریا ،فی ساعت درسی مبلغ شصت ( )۶۱افغانی.

 -۲برای دارنده سند تحصیلی فوق بکلوریا ،فی ساعت درسی مبلغ هفتاد ( )۷۱افغانی.
 -۱برای دارنده سند تحصیلی لسانس ،فی ساعت درسی مبلغ هشتاد ( )۸۱افغانی.

 -۱برای دارنده سند تحصیلی ماستری ،فی ساعت درسی مبلغ یکصد ( )۳۱۱افغانی.

( )۲حك الزحمه تدریس در دارالمعلمین های تربیه معلم ،انستیتوت ها ،مکاتب تخنیکی – مسلکی ،حرفوی و هنری،
دارالعلوم ها و مدارس تعلیمات اسالمی با نظرداشت درجه تحصیل حسب ذیل تعیین می گردد:
 -۳برای دارنده سند تحصیلی فوق بکلوریا ،فی ساعت در سی مبلغ هشتاد ( )۸۱افغانی.
 -۲برای دارنده سند تحصیلی لسانس ،فی ساعت در سی مبلغ یکصد ( )۳۱۱افغانی.
 -۱برای دارنده سند تحصیلی ماستری فی ساعت در سی مبلغ یکصد و بیست ( )۳۲۱افغانی.
 -۱برای دارنده سند تحصیلی دوکتورا فی ساعت درسی مبلغ یکصد و پنجاه ( )۳۵۱افغانی.
( )۱حك الزحمه تدریس مندرج فمره (۳و  )۲این ماده از بودجه وزارت معارف پرداخته می شود.
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( )۱مجموع اندازه حك الزحمه مندرج فمره های (۳و  )۲این ماده از مجموع معاش ماهانه منسوبین مؤسسات تعلیمی
وزارت معارف بیشتر بوده نمی تواند.

فصل سوم
احکام نهایی
ترتیب راپور
ماده سیزدهم:
حك الزحمه تدریسی مندرج ماده دوازدهم این ممرره برویت راپور ماهواریکه از طرف ادارات مؤسسات تعلیمی
مربوط طبك الیحه جداگانه ترتیب می شود ،سنجش و لابل پرداخت می باشد.
انفاذ
ماده چهاردهم:
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این ممرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد.
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