دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره نوزدهم – ۵۱جدی سال ۵۶۳۱

نمبر مسلسل

()۴۹۹

 -۵مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات تعلیمات مسلکی.
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شورای ریروایت ت وی لر و شوارا  )۷۶۱۳دا ج سو تورار

 ۶۷۱۳/۹/۷۳بور اح هو را و

واا شووارا )۶۱۱۳

اراخ  ۱۳/۳/۳رییای دلر اایتب آت ای ت ررب نارد:
اطربق هدیری کم ارد  )۷۳ی رل یسرس جاهرا دارکایترک یلغرنسترت اقاا کدا لن تدارس اکرتب ر ارسسوری
تع راری اس ک بدی ل س ل ل ر  )۳۷ارد انهرا یسی.
اقاا اذکرا یی ترارخ نشا دا جارد اسا نرلذ

اربرشد().

سلطانعلی کشتمند
رئیس شورای وزیران
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مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات تعلیمات مسلکی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
یرت اقاا جهی تنهرم یارا اابرط ب ی ضر کدا لن تدارس اکرتب ر ارسسری تع راری اس ک رضع گادرد یسی.
ماده دوم:
یسی ک دا رک یی اشت هر ت نرک  ،یای ت ،

ضر کدا لن تدارس ش

تابر اشت هور اتوذکا دیای شوهردتنرا بورد ر بو تودار

نررع الر

داری طبو رور تع ورم ر

ا و رور نهوا رکو یی اشوت هور اتوذکا دا اکرتوب ر رور

ارسسری تع راری اس ک یشتغرل دیشت برشد.
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ماده سوم:

ی ضر کدا لن تدارس دا شش ادرف ذرل ت نرف ا گادد:
 -۶ادرف یرل.
 -۳ادرف درم.
 -۷ادرف سرم.
 -۷ادرف چهرام.
 -۵ادرف پنجم.
 -۱ادرف ششم.
ماده چهارم:

رل دا ادرف هر ذرل ایا دید ارشرد:

ش ص هنگرم شارل دا کدا لن تدارس ب ی تبرا سرر ت
 -۶ادرف یرل :رری درپ رم درکترای رر اعردل آت.
 -۳ادرف درم :رری درپ رم ارستا رر اعردل آت.
 -۷ادرف سرم :رری درپ رم لرسرن
 -۷ادرف چهرام :رری درپ رم

رر اعردل آت.
نف چهراد رر اعردل آت.
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 -۵ادرف پنجم :رری درپ رم بک رارر ،رر اعردل آت.
 -۱ادرف ششم :رری ت

رل پرررنتا یی بک رارر.

ماده پنجم:
ضر کدا لن تدارس بنوربا ارهروی رهوررف لنو

وحر بااعورش اراراروی اسوت ق اعورش اورهریا کودا لنو تدارسو بو

تاترب ذرل نری اربرشد:
 -۶ادرف یرل :درهییا یلغرن .
 -۳ادرف درم :رکهییا ر پنج د یلغرن .
 -۷ادرف سرم :رکهییا ر در د یلغرن .
 -۷ادرف چهرام :رکهییا یلغرن .
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 -۵ادرف پنجم :هشت د یلغرن .
 -۱ادرف ششم :پنج د یلغرن .
ماده ششم:

نراید کدا لن تدارس دا درا نراید است ق اعرش کدا لن تدارس ادرف ب

اربرشد.

نراید ادرف ششم نارتریند یی اعرش کدا لن تدارس یستفرد ناررد.
ش

رک بح یست دیم ر درا نراید ای تکارل نارد یی یرت یاا استثنر یسی.

ماده هفتم:

اعرش کدا لن تدارس دا یررم ا

ت ر ار عری دای ارنند اعرش اتبر

ربل پادی ی ا برشد.

ماده هشتم:
هاگر

ضر کدا لن تدارس دا بسی هر یدیا برییای اابرط اقاا شرد ،دا

یستفرد کاد ارتریند ک

دی ل شش سر ی دا هفت تدار

ورات یی قورک کودا لنو تدارسو

ناررد .ارسر تدارسری ر تع راری ریجد شایرط کدا لن یی یروت

کم استثن اربرشند.
ماده نهم:
ی ضر کدا لن تدارس

حر بای کرم رنرت ارارارت درلی تربع ی کرم یرت اقاا نری اربرشند.
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فصل دوم
شرایط شمول ،تقرر و ترفیع در کدر فنی تدریسی
ماده دهم:
شارل دا کدا لن تدارس است یم شایرط ذرل یسی:
 -۶دیشتت شهردتنرا

دی ل بک رارور بداجو

ورل  ،لورک بک رارور لرسورن  ،ارسوتا رور دکتورای یی ارسسوری دی ول رور ورا

کشرا.
ورل پررورنتا یی بک رارور کو بول یی نفورذ یروت اقواا  ،اقواا شود ینود ،یی یروت یاوا اسوتثن بورد ر

یش رص دیای داجو ت

است ق یاترری کدا لن ادرف شش شد ا تریند.
 -۳سپا ناردت ارلقرن درا رکسرل نراید .
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ش

رک بح اقاا ر درا نراید ای ارلقرن تکارل نارد برشد یی یرت یاا استثن یسی.

ماده یازدهم:
ضر کدا لن تدارس دا
تالرع نارد ا تریند:

رای گذشترندت رک درا

دای ارلقرن سو سورل وایا ذرول یی روک ادروف بو ادروف درگوا

 -۶یی ادروف ششووم بو ادرووف پونجم ر یی ادرووف پونجم بو ادروف چهوورام بو پرشوونهرد درپراتانوی ر تررروود اج و
ارسس .

 -۳یی ادرووف چهوورام ب و ادرووف سوورم دا
درپراتانی ر ترئرد اج

اع اوورت هاوورت

وورای توورلرف روور تاجا و کتوورب داس و دا اضووارت اابوورط ب و پرشوونهرد آاارووی

اع ارت هارت ارسس .

 -۷یی ادرف سرم ب ادرف درم دا

رای ترلرف رور تاجاو کتورب داسو ر دیشوتت سو یثوا تع راو ارتوردرک بشوارل یثوا

پرشنهرد شد ب رطا تالرع.
 -۷یی ادرف درم ب ادرف یرل دا

رای تورلرف رور تاجاو کتورب داسو ر دیشوتت پونث یثوا تع راو ارتوردرک بشوارل یثوا

پرشنهرد شد ب رطا تالرع.
ماده دوازدهم:
ا تر کتورب ر اسورل کو تاجاو رور تورلرف ارشورد برئرسوی اطوربق بو پارگوایم انهورا شود داسو رور ااود داسو اکرتوب
اس ک برد ر بای ادی ی ح رک ساستا رر رک کرا

س اره کرل برشد.
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یجارل ا تررری ترلرف رر تاجا ک بانهرا تالرع کدا لن تدارس
ترئرد درپراتانی اابرط ایا گالت برشد .اج

رای ارگراد برئرسی بول یی آاوری بو نرشوتت طواف

اع اورت دا سوای تعرورت یرلروی کتورب داسو اهناور ارتوردرک رور اسورل

ا ارتریند ت ارم یت رذ کند .یثارک بعد یی ت ارا ضر کدا لن تدارس بانهرا تالرع ب یدیا اابرط تقدرم ارشرد یی
طاف کارسررت تالرعری ک ب پرشنهرد اررسی ر انهرا اقرم رییای تعررت گادرد ،یایررب ارشرد.
ماده سیزدهم:
یجای تالرعری ادرف پنجم ر ششم ب یسر

پرشنهرد ادراری اکتب ر انهرا اقرم اررسی اابرط

رای ارگراد.

ماده چاردهم:
یجای تالرعری ی ضر ادرف درم ،ادرف سرم ر ادرف چهرام ب یسر

پرشنهرد اررسی اابورط ر انهورا اقورم رییای

رای ارگراد.
ماده پانزدهم:
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تالرعری ی ضر کدا لن تدارس ارنند تالرعری اتب درلت ب ی تبرا ترارخ هفی ثرا یجای ا شرد.
ماده شانزدهم:
یروورم ت

وورل ارلقرن و دا اشووت هوور اسو ک دا دی وول ر وورا یی کشوورا بوور ا ررووی اوورد چهوورام دا وودم تالرووع کوودا لن و

تدارس ا رسب ارگادد.
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فصل سوم
احکام متفرقه
ماده هفدهم:
یگا اک فری داس
شبرن ب تدار

ضر کدا لنو تدارسو دا دی ول ر وی داسو ب وش اریینو پورا نشورد یدیا ارترینود یر ای دا ب وش

ترهرف ناررد.

ماده هجدهم:
دا

راترک اک فری ر یضرل اک فری داس

دد اتذکا اطربق الر

ضر کدا لن تدارس یی س سر ی دا هفت تجرری ناررد یی سر ری اریید

ق یلی ا تدارس است ق ق یلی ا ارشرد.

ماده نزدهم:
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یدیا اکتب اک ف یسی ک

ضر کدا لن تدارس ای دا اشت هر اس ک شرت بکرا بگاوراد هوا گور بنوربا ضوارای ر

ی ترر اکتب ضر شرال کدا لن تدارس ب تدار
لن تدارس نارشرد.
ماده بیستم:

ضر کدا لن تدارس ک ااا ت
تر ب تعدید سرلهر ت

اضرارت ارا اس ک ترهرف گادد یرت یاا ارنع یجوای

رل یی طاف ارسس اابرط ب را ی ییم ارشرد بعد یی وتم ت

قورک کودا

ورل اک وف یسوی

رل دا ارسس اابرط یجای رهرف ناررد.

ماده بیست و یکم:

یدیا ارترینود ضور کوودا لنو تدارسو ای دا یرورم تعطروول ورنرن اکرتووب
تابرر ر یدیا ترهرف ناررد.

واف دا اقربوول وق یلی او برهوررف تدارسو ،

ماده بیست و دوم:
دا جاررت سرل تع را بدرت اریلق اقرم رییای اابرط ضر کدا لن تدارس تبدرل شد نارتریند.
ماده بیست و سوم:
یرت اقاا یی ترارخ نشا دا جارد اسا نرلذ اربرشد.

5

