د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

 -۵مقرره پذیرش کارگران موسسات دولتی غرض
آموزش در موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم های
جمهوری دموکراتیک افغانستان.
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رسمی جریده

شماره بیست و سوم  ۵۱حوت ۵۶۳۱
نمبر مسلسل ()۱۱۵

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
تاریخ ۵۶۳۱/۵۱/۱۳
پیرامون ممرره پذیرش کارگران تصدیها و موسسات دولتی غرض آموزش در موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم
های جهموری دموکراتیک افغانستان.
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید.
ممرره پذیرش کارگ ران تصدیها و موسسات دولتی غرض آموزش در موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم های
جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور است.
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رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره پذیرش کارگران موسسات دولتی غرض آموزش در موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم های
جمهوری دموکراتیک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممرره به منظور پذیرش تعداد هر چه بیشتر کارگران پیشگام ساحات صنعتی ساختمانی و زراعتی موسسات دولتی
در موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم های جمهوری دموکراتیک افغانستان وضع گردیده است.
ماده دوم:
موسسات دولتی میتواند در ساحات صنعتی ،ساختمانی زراعتی و سایر عرصه های التصادی کارگران خود را بنا به
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خواهش ایشان بمنظور کسب تعلیم در شعبات ممدماتی کارگری موسسات تحصیالت عالی ،تخنیکم ها و همچنان
غرض شمول در صفوف اول پوهنتون ها ،انستیتوت ها و تخنیکم های جمهوری دموکراتیک افغانستان معرفی نمایند.
ماده سوم:

معرفی کاندید غرض کسب تعلیم و تحصیل به مثابه امتیاز در برابر کار مثمر تولیدی و اشتراک وی در تحوالت
انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان محسوب میگردد.
ماده چهارم:

کارگران مندرج ماده دوم این ممرره مکلف اند بعد از ختم دوره معینه تعلیمی و تحصیلی به موسسات اعزام کننده
برای انجام وظیفه بازگشت نمایند.

فصل دوم
شرایط معرفی و شمول
ماده پنجم:
موسسات دولتی میتوانند آن عده کارگران خود را که سن شان از  ۳۳سال تجاوز نکند و حد الل یک سال در موسسه
مربوطه عمال کار کرده باشند غرض شمول در شعبات ممدماتی کارگری موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم ها و در
صنوف اول پوهنتون ها ،انستیتوت ها تخنیکم های کشور معرفی نمایند.
ماده ششم:
( )۱کاندیدان شعبات ممدماتی کارگری موسسات تحصیالت عالی حد الل فارغ صنف هشتم باشند.
( )۲کاندیدان شعبات ممدماتی کارگری تخنیکم ها حد الل فارغ صنف پنجم باشند.
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ماده هفتم:

( )۱کارگران فارغ صنف  ۱۲به صنف اول موسسات تحصیالت عالی پذیرفته میشوند.
( )۲کارگران فارغ صنف هشتم به صنف اول تخنیکم ها پذیرفته میشوند.

فصل سوم

انتخاب ،معرفی و پذیرش کاندید

ماده هشتم:

انتخاب کاندید از طرف اداره معرفی کننده به موافمه سازمان های مربوطه صورت میگیرد.
ماده نهم:

معرفی نامه کاندید تعلیم یا تحصیل از طرف اداره معرفی کننده منشی سازمان حزبی ،رئیس اتحادیه صنفی مربوط و
در صورتیکه کاندید از اعضای سازمان دموکراتیک زنان یا جوانان باشد از طرف منشی سازمان مربوطه تایید
میشود.
ماده دهم :
معرفی نامه حاوی معلومات ذیل میباشد:

 -۱درجه تعلیم کاندید.
 -۲موسسه که به آن معرفی میگردد.
 -۳رشته ای تعلیم یا تحصیل.
ماده یازدهم:
در فورمه معرفی کاندید تعهد موسسه یا اداره مربوطه در مورد پرداخت مدد معاش مطابك ماده ( )۱۱این ممرره و
حفظ امتیازات که طبك لانون پیشبینی شده اند درج می گردد.
ماده دوازدهم:
فورمه معرفی کاندید از طرف وزارت تحصیالت عالی و مسلکی ترتیب و توزیع میگردد.
ماده سیزدهم:
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کارگرانیکه غرض شمول به شعبات ممدماتی کارگری موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم ها و صنوف اول پوهنتون
ها ،انستیتوت ها و تخنیکم ها معرفی میگردند ،مطابك شرایط مندرج الیحه شمول در موسسات تحصیلی که از طرف
وزارت تحصیالت عالی و مسلکی تصویب شده است پذیرفته میشوند.
ماده چاردهم:

آمریت موسسه با همکاری سازمان ها اجتماعی مربوط ولتا فولتا جریان تعلیم و تحصیل کارگران خود را کنترول می
نماید.

فصل چهارم
حقوق و مکلفیت ها
ماده پانزدهم:
شامالن شعبات ممدماتی کارگری و موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم ها مکلف به رعایت ممررات لوایح و
تعلیماتنامه های تعلیمی و تحصیلی موسسات مربوط بوده و مانند دیگر متعلمان و محصالن از حموق و امتیازات
موسسه منسوبه استفاده میتوانند.
ماده شانزدهم:
کارگریکه مطابك این ممرره به منظور آموزش در شعبات ممدماتی کارگری و موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم ها
معرفی میگردند ،در موسسات معرفی کننده بحیث کارگر خدمتی آموزشی شناخته میشود.
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ماده هفدهم:

مدد معاش کارگریکه غرض آموزش در شعبات ممدماتی کارگری و پوهنتون ها ،انستیتوت ها و تخنیکم ها طبك احکام
این ممرره معرفی شده است در هر ماه معادل معاش ماهوار محل کار که بیشتر از سه هزار افغانی نباشد از طرف
موسسه معرفی کننده پرداخته شده و امتیازاتی که مطابك بمانون پیشبینی شده است در مدت آموزش محفوظ میباشد.
ماده هجدهم:

کارگریکه برای آموزش در شعبات ممدماتی کارگری و موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم ها معرفی شده در طول
مدت دوره تعلیم و تحصیل صرف یک مرتبه و برای یکسال به اساس ضرورت و درخواست رسمی شعبه معرفی
کننده میتواند بمنظور کار تولیدی در موسسه مذکور کار نماید.
ماده نزدهم:

شامالن شعبات ممدماتی کارگری متعلمان و محصالن میتوانند تا در دوره رخصتی ساالنه در صورت حصول موافمه
آمریت موسسه معرفی کننده در همان موسسه کار کنند.
ماده بیستم:
به فارغ شعبه ممدماتی کارگری در ختم دوره آموزش تصدیك فراغت داده میشود.
ماده بیست و یکم:
به فارغان موسسات تحصیالت عالی و تخنیکم ها مطابك به احکام لانون تمسیم متخصصان جوان شهادتنامه داده
میشود.

ماده بیست و دوم:
کارگری که از طرف موسسه دولتی جهت تعلیم و تحصیل معرفی شده و دوره تعلیمی یا تحصیلی را موفمانه به اتمام
رسانیده واجد حموق و تابع وجایب مندرج لانون تمسیم متخصصان جوان میباشد.

فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده بیست و سوم:
کارگران شامل شعبه ممدماتی کارگری ،پوهنتون انستیتوت ها ،تخنیکم ها که در جریان دوره آموزش تعلیم خود را
بدون عذر معمول لطع میکنند و یا مطابك ممررات تعلیمی و تربیوی موسسات مربوطه آموزشی از ادامه تعلیم محروم
می شوند دوباره حك شمول را در شعبات ممدماتی کارگری ندارند.
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ماده بیست و چارم:

این ممرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.

