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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول

، به منظور تنظیم افغانستان جمهوری اسالمی  قانون اساسی ۴۶ و ۴۳مواد ج سی از احکام مندر بتااین قانون 

 .وضع گردیده استمسلکی  تعلیامت تخنیکی وامور مربوط به 

 اهداف

 ماده دوم 

 :عبارت اند از قانون  این اهداف

تسهیل اشتغال  انکشاف تخنیکی، منظوربه  کار یدنیاهای انکشاف رسمایه برشی در مطابقت به نیازمندی  -1

 ؛و رشد اقتصادی در کشور کاهش فقر ،ئیزا

 ؛سطح کشور در مدیریت نظام تعلیامت تخنیکی و مسلکی رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی -2

و فراهم آوری زمینه ی آموزش های مادام  تعلیامت تخنیکی و مسلکیافزایش مشارکت و دسرتسی متوازن به  -۳

 ؛العمر

در دوره های لیسه، نیمه عالی،  های دنیای کار با کیفیت مطابق به نیازمندی تعلیامت تخنیکی و مسلکی ارائه -۴

 ؛عالی، کوتاه مدت و تعلیامت خاص

افزایش و  مسلکی تعلیامت تخنیکی  وبهبود  تشویق مشارکت فعال سکتور خصوصی جهت انکشاف و حامیت و -5

 ؛ثریت رسمایه گذاری در مراکز آموزشیمؤ 

 ؛تعلیامت تخنیکی و مسلکی مراکزفراهم آوری زمینه ها و ایجاد رشایط مناسب برای خودکفایی  -۶

ی ابتکار، نوآوری و مدیریت مؤثر تعلیامت تخنیکی و مسلکی از طریق تفویض اختیار زمینه ها منودنفراهم  -7

 ؛واحدهای دومی و مراکز آموزشیبه 

دانش آموزان لیت فردی، اجتامعی، قانون پذیری بین مسئو  تقویه روحیه اسالمی، وطن دوستی، وحدت ملی، -8

 .اداره کارکنانو 
 

 اصطالحات

 سوم ماده

 :ددر این قانون دارای مفاهیم ذیل میباشنآتی اصطالحات 
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که در یکی از مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی  یعبارت است از متعلم، محصل و سایر افراد دانش آموز: -1

 .آموزش میباشدمرصوف 

دارای مهارت عملی و حد اقل فارغ صنف دوازدهم بوده و شخصی است که معلم مضامین رشتوی:  /استاد -2

 حرفوی می باشد.دانش مسلکی بوده و مرصوف تدریس در مراکز تعلیامت تخنیکی، مسلکی و 

شخصی است که دارای تحصیالت عالی بوده و مرصوف تدریس مضامین  استاد/ معلم مضمون عمومی: -۳

 عمومی در مراکز تعلیامت تخنیکی، مسلکی می باشد.

تعلیامت تخنیکی و مسلکی  اداره شخصی است که در بست های اکادمیک  :تخنیکی و مسلکیعضو  -۴

 گردد. اساس الیحه وظایف تشخیص میها بر  مشغول وظیفه بوده و بست آن

شخصی است که در ورکشاپ های تخنیکی، کمپیوتر لب ها، کتاب خانه ها، فارم های  معلم مستحرض: -5

فراهم ساخته و روند تدریس را  دانش آموزانهای عملی را برای  و البراتوار ها زمینه کار ،، حیوانیزراعتی

 ترسیع می بخشد.

 تعلیامت تخنیکی و مسلکی. متصدیان بست های اکادمیک ادارهعبارت اند از  کادر فنی تدریسی:عضو  -۶

 د.در پروسه آموزش سهیم باشکه  بستی عبارت است از بست اکادمیک: -7

علمی، تحقیقی و آموزشی، که در آن تدریس، تحقیق و سایر فعالیت های است محیطی  محیط اکادمیک: -8

 گیرد. تخنیکی صورت می

آزادانه نظریات علمی بر مبنای روش ها و معیار های علمی پذیرفته  ارائهعبارت است از  آزادی اکادمیک: -9

 شده.

و  عالی ،نیمه عالیکه شامل دوره های ابتدائیه، لیسه،  ندآموزشی اعبارت از نهاد های مراکز آموزشی:  -10

 داشته باشند.اداره تعلیامت تخنیکی و مسلکی فعالیت رهربی ویا نظارت که تحت  بودهکوتاه مدت 

 عبارت از زمان بندی رشوع و ختم دوره های آموزشی و اخذ امتحانات میباشد. تقویم اکادمیک: -11

رزیابی ا قابلیت های مهارتیسطوح طی آن است که ای پروسه  :و سطوح مهارت  رزیابی تثبیت قابلیت هاا -12

 میگردد. و تثبیت

تصمیم گیری در امور تعلیامت تخنیکی و مسلکی  عالی مرجع :مسلکی تعلیامت تخنیکی وشورای عالی  -1۳

 کشور میباشد. بوده که ممثل و تضمین کننده کیفیت تعلیامت تخنیکی و مسلکی در

سویه تحصیلی و کوتاه مدت بدون  یکورس ها آموزش مهارتی میباشد که درنوع  آموزش های حرفوی: -1۴

 گرفته می شود.تعلیمی مدنظر 

تحلیل اطالعات است که بر اساس آن نیاز های افراد، گروه ها، مؤسسات و : پروسه جمع آوری و نیازسنجی -15

 .جوامع مورد شناسایی قرار می گیرد

و مسلکی  تخنیکیکه به منظور ارتقای ظرفیت کاری،  ی استآموزش دوامدار  آموزش داخل خدمت: -1۶

 .گردد طور کوتاه مدت و دراز مدت دایر میه کارکنان اداره ب
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ی رشتوی مهارت ها ارتقای دانش و منظوره گردد که ب آموزش های داخل خدمت می: شامل اکامل تخصص -17

 استادان و معلمین بعد از نیاز سنجی آموزشی طرح و تطبیق میگردد.

دروس نظری را در مرکز آموزشی   ،اشخاص واجد رشایط برنامه ای است که طی آن افراد و شاگردی:-استاد -18

 .دو دروس عملی را در ورکشاپ های شخصی و یا سکتور خصوصی سپری می مناین

عبارت از پروسه تعیین اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، روش های اجرا و ارزشیابی  نصاب تعلیمی: -19

نش آموزان طرح و آموزشی است که به هدف کسب و ارتقاء مهارت ها و قابلیت های مسلکی و حرفوی دا

 تطبیق می شود.

 زمندی های خاص آموزشی می باشند،دانش آموزانی که دارای نیا تعلیامتی است که طی آنتعلیامت خاص:  -20

 تحت آموزش قرار می گیرند. الی صنف دوازدهم و باالتر از آن از صنف اولو 
 

 اختصاری نام

 ماده چهارم

 شود. منبعد بنام اداره یاد می اداره تعلیامت تخنیکی و مسلکی در این قانون 

 دومفصل 

 ادارههای  صالحیتوظایف و   ، بودجه،تشکیل
 

 تشکیل و بودجه

 مپنجماده 

یامت تخنیکی و مسلکی در سطح کشور بوده که به طور مستقل، با ول تنظیم امور مربوط به تعلئاداره مس (1)

 مناید. ، هدفمند و بدون تبعیض فعالیت میروش باز، شفاف

 .میباشدو یک واحد بودجوی دولت جمهوری اسالمی افغانستان  دارای تشکیل مستقل اداره (2)

 مناید. می ارائهخویش را ترتیب و غرض طی مراحل از طریق حکومت به شورای ملی  بودجهاداره  (۳)

  کند. مستقالنه مطابق احکام قانون تطبیق می راخویش  بودجه اداره (۴)
 

 ادارهیس ئتعیین ر 

 مششماده 

 گردد. یس جمهور تعیین میئیس اداره از طرف ر ئر 
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 اداره معاونین  ورئیس  تقرررشایط 

  مهفتماده 

  ؛داشنت تابعیت افغانستان -1

  ؛عدم محکومیت به جرایم ضد برشی -2

 ؛جنایتعدم محکومیت به جرم  -3

   عدم محکومیت به حرمان از حقوق مدنی؛ -4

  .داشنت تحصیالت عالی حد اقل لیسانس -5

 صالحیت های رئیس اداره وظایف و

 تمشهماده 

 رئیس اداره دارای صالحیت های ذیل میباشد:  

  ؛در سطح کشور تخنیکی و مسلکی رهربی نظام تعلیامت -1

 کشور؛ ی و اسرتاتیژی برای سیستم تعلیامت تخنیکی و مسلکییستدوین پال -2

  ؛تخنیکی و مسلکی کشورکیفی و تحقیقات علمی در مراکز آموزشی  ،فراهم آوری زمینه های رشد کمی -3

و  براساس اصل انکشاف متوازنآموزشی  محل مراکز تغییرلغو و یا  ، ادغام،ءمنظوری تاسیس، توسعه، ارتقا -4

 ؛مشارکت عادالنه

و تطبیق جریمه باالی  ی صادر شدهها لغو جواز ، متدید، تجدید، تعدیل، تعلیق وصدور جواز نهائیمنظوری  -5

 ؛مختلط مطابق احکام این قانون شی خصوصی وز مراکز آمو  متخلفین

ارقام و معلومات در  ارائهبه منظور  لیلسسات بین املمؤ و  خصوصی ،ب همکاری وزارت ها، ادارات دولتیجل -6

 مراکز آموزشی؛مورد نیاز های علمی، نیروی برشی و زمینه سازی برای فعالیت های 

 ؛لوایح و طرزالعمل های مربوط به اداره و نظارت از تطبیق آنها منظوری -7

 اداره؛ تأمین حقوق، امتیازات و مکلفیت های کارکنان -8

 ؛قانونطبق احکام  تفویض اختیار و صالحیت ها -9

 .گزارش از فعالیت های اداره به رئیس جمهور ارائه  -10
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 فصل سوم

 شورای عالی تعلیامت تخنیکی و مسلکی

 عالی ترکیب شورای 

 مده نهما

 :بـه ترکیب ذیل تشکیل می گردد مسلکی تعلیامت تخنیکی وشورای عالی  (1)

 شورا؛ بـه حیـث رئیسرئیس اداره  -1

 ؛بـه حیث اعضاءاداره معاونین  -2

 ؛معین مالی وزارت مالیه به حیـث عضو -3

 ؛عضوبه حیث معین تدریسی وزارت معارف  -4

 ؛معین وزارت اقتصـاد بـه حیـث عضو -5

 ؛به حیث عضو تحصیالت عالیوزارت معین علمی  -6

 ؛به حیث عضووزارت امور زنان پالیسی  معین پالن و -7

 ؛عضو به حیث صالحیت بازار کار مناینده با  -8

 ؛به حیث عضواتحادیه ملی کارگران مناینده با صالحیت  -9

 ؛بـه حیث منشی مقام اداره دفرترئیس   -10

  .به جلسه ذیربط مقاماتدر صورت نیاز دعوت  -11

 .در این قانون بـه نـام شـورای عـالی یـاد می شود مسلکی تعلیامت تخنیکی و عالیشورای  (2)
 

 وظایف و صالحیت های شـورای عالی 

 همده ماد

 :شورای عـالی دارای وظـایف و صالحیت های ذیل می باشد (1)

 ؛و پیشنهاد آن غـرض تصویب به مراجع مربوط اداره ی اسـرتاتیژ  پالیسی و تائید -1

 ؛اداره که قابل طی مراحل میباشد ئید اسناد تقنینیتا -2

 ؛سکتور های ذیربط و ادارات  میان وزارت خانه ها و هنگیایجاد هام -3

 .انجام سایر وظایف طبق احکام اسناد تقنینی مربوط -4

 .ابالغ  و قابل تطبیق میباشد مراجع ذیربطتصاویب شورای عالی بعد از ثبت، به اطالع  (2)
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 تدویر جلسات 

 هم دیاز ماده 

به رضورت به تصـمیم  دایر می گردد. جلسـات فوق العاده نظر دو  بار در سال جلسات عادی شورای عالی  (1)

 .ثلث اعضای شـورای عالی دایر می گرددیک رئیس یا پیشنهاد 

اکرثیت آرای اعضـای  امیم باتص وگردد مــی  دایرحضــور دوثلــث اعضــای آن با تدویر جلسات شورای عالی،  (2)

  جلسه اتخاذ می گردد.در حارض 

 .جداگانه تنظیم می گردداسناد تقنینی سایر امور مربـوط بـه جلسـات شورای عالی توسط ) ۳)

 فصل چهارم

 رهادا رهربی تئهی
 

 ت رهربی    ئهیترکیب 

 دهم دواز ماده 

نحوة فعالیت آن و  اداره  رهربیت عضای هیئ. ترکیب و تعداد اگردد می  ایجاد ادارهدر چوکات  رهربی تهیئ

 .مطابق الیحه مربوط تنظیم می گردد
 

 رهربی هیاتصالحیت های  وظایف و

 دهم سیز ماده 

 تربیه رسمایه برشی در رشته های مربوط مطابق نیازمندی دنیای کار؛فراهم آوری زمینه های  -1

 اشتغال زایی برای فارغان مراکز آموزشی؛ تایید برنامه های تسهیل -2

 منظور جلب و جذب بیشرت دانش آموزان؛ اتخاذ تدابیر الزم به -3

بر اساس اصل  و رشته های تخنیکی و مسلکی مراکز آموزشی ، ادغام و یا الغای ءارتقاتأسیس، توسعه، تائید  -۴

 ؛مشارکت عادالنه و انکشاف متوازن

دولتی و  مراکز آموزشی در  تخنیکی و مسلکی فراهم آوری تسهیالت رشد کمی، کیفی و تحقیقات علمی   -5

 عی کشور، طبق احکام اسناد تقنینی؛خصوصی، به مقصد رفع نیاز های اقتصادی و اجتام

 ظام تعلیامت تخنیکی و مسلکی کشور؛پالیسی و اسرتاتیژی برای نطرح  -۶

رسمایه  قام و معلومات در مورد نیاز هایار  ارائهجلب همکاری وزارت ها، ادارات دولتی و خصوصی به منظور  -7

 ؛مراکز آموزشی سازی برای فعالیت برشی و زمینه

 که توسط کمیسیون های مربوط تهیه شده؛اداره اسناد تقنینی  تائید مسوده -8
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 ؛و خارجی داخلیمراکز آموزشی فراهم آوری زمینه ها به منظور ایجاد، توسعه و تحکیم روابط  -9

 ؛مراکز آموزشی ییخود کفا واکادمیک آزادی حامیت از  -10

ایجاد کتابخانه ها، البراتوار ها، مراکز فرهنگی، تکنالوژي معلوماتی، میدان های  فراهم منودن زمینه -11

 ؛آموزشی مراکز سپورتی و تهیه وسایل ورزشی مطابق به نیازمندی های 

 مراکزآموزشی؛منظور معرفی تولیدات و محصوالت ه تدویر منایشگاه ها ب فراهم منودن زمینه -12

 ری و رشد استعداد های فوق العاده؛مختص به نوآو دولتی   مراکزتأسیس و تجهیز  فراهم منودن زمینه  -1۳

 مراکز آموزشی؛ایجاد مراکز فروشات از تولیدات فراهم آوری زمینه ها به منظور   -1۴

 ؛و دانش آموزان معلمیناستادان،  و سطوح مهارتهای منظور تثبیت قابلیت هاه اتخاذ تدابیر الزم ب -15

  ؛شناسایی مراکز آموزشی برتر و رده بندی آنها منظور تشخیص وه اتخاذ تدابیر الزم ب -1۶

 تایید تشکیل و بودجه پیشنهادی اداره -17

 .انجام سایر وظایف طبق احکام قانون  -18
 

 رهربیت هئیتصامیم 

 دهم چهار ماده 

 .شود رسانیده می مراکز آموزشیبعد از ثبت به اطالع  رهربیت هیئتصامیم  (1)

 باشند. می رهربی تهئی مکلف به تطبیق تصامیم آموزشی مراکز( 2)

 فصل پنجم

 اکادمیک اداره اموربورد انسجام 
 

 اکادمیک اداره امور تشکیل بورد انسجام 

 نزدهماپ ماده

  .گردد اکادمیک اداره ایجاد می امورمعاونیت  دراکادمیک  اموربورد انسجام (  1)

  .می باشد ئیس بورد انسجام امور اکادمیکاداره ر اکادمیک  امورمعاون (  2)
 

 اکادمیک اداره امورصالحیت های بورد انسجام  وظایف و

 همشانزدماده 

 ؛رهربی اداره تئهیمشوره های اکادمیک به  گزارش ها و ه پیشنهادات،ارائ -1

 ؛دانش آموزان و تخنیکی و مسلکیبه کادر تحقیقی مربوط  پیرامون موضوعات تدریسی ومشوره دهی  -2

 علمی؛ مرتبط تدریسی و و انکشاف پالیسی های موثرمنظور ه طرح ها ب ه پیشنهادات وارائ -3
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 تصویب نصاب تعلیمی  -4

 به منظور دستیابی به اهداف اداره؛ تعلیمی و تحصیلینظارت کلی از فعالیت های  -5

 وطه؛بادرات مر  مشکالت مطرح شده از جانب مراکز آموزشی و معضالت و در موردی نهائاتخاذ تصامیم  -6

 اداره؛طرح و ترتیب اسناد تقنینی  -7

 .انجام سایر وظایف طبق احکام قانون -8
 

 جلسات بورد انسجام امور اکادمیک

 هم دفهماده 

 فعالیت آن مطابق الیحه مربوط تنظیم می گردد. ۀنحو  و ، جلساتاکادمیکامور بورد انسجام تعداد اعضای 
 

 واحد های دومی اداره

 دهمماده هج

آمر  از جمله کادر های ماهر و اکادمیک بوده و  دارد. رئیس /آمر  قرار  در راس واحد های دومی اداره رئیس /

 مناینده با صالحیت واحد دومی اداره میباشد.

 مفصل شش

 موزشیآ مراکز 

 انواع مراکز آموزشی

 ماده نزدهم

 این مراکز بر اساس نیاز بازار کار و مطابق به پالن های انکشافی مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی دولتی: -1

 گردد.  اداره در مرکز و والیات ایجاد میرهربی مستقیم  کار تحت بر بنیاد نتایج نیاز سنجی بازار اداره

این مراکز مطابق احکام این قانون از طریق اشخاص حقیقی  مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی خصوصی: -2

نیکی و مسلکی د. چگونگی حقوق و وجایب مراکز آموزشی تخنتوان و حکمی داخلی و خارجی تاسیس شده می

 شود. خصوصی در سند تقنینی جداگانه تنظیم می

این مراکز در صورت رضورت در ادارات دولتی ملکی  مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی در ادارات دولتی: -3

آموزشی از نظر تشکیل، های د. این نهاد نتوان با کسب موافقه اداره با رعایت احکام این قانون ایجاد شده می

بودجه و اداره تابع اداره مربوط بوده و از نظر معیار های اکادمیک تابع اداره تعلیامت تخنیکی و مسلکی 

 میباشد. 
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  مطابق تقاضای بازار و عالقمندی پالیسی های اداره، با در نظر داشت این مراکز  مراکز آموزشی حرفوی: -4

این دوره غان ار د. برای فنگرد دوامدار ایجاد می قت و یاطور مؤ اه مدت کوتهای آموزشی  با دورهدانش آموزان 

 شود.  تصدیق نامه تخنیکی و مسلکی اعطا می ها

مسلکی شبانه در بدل اخذ تخنیکی و تعلیامت  ،در مراکز آموزشی نظر به رضورت مراکز آموزشی شبانه: -5

 گردد.  در سند جداگانه تنظیم می گردد. طرز فعالیت مراکز آموزشی شبانه فیس دایر می

شاگردی در چوکات مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی مرکز  -تعلیامت استاد  برنامه شاگردی: -استاد  برنامه -6

 گردد.  در سند جداگانه تنظیم می میتواند دایر شود. نحوه فعالیت این برنامه هاو والیات 

سانس، یاداره میتواند مراکز آموزش های تخنیکی و مسلکی را به سطح ل عالی تخنیکی و مسلکی: علیامتت -7

 سیس مناید. در رشته های مختلف تأ  ماسرت و دکتورا

 اند.دارای نیازمندی های خاص آموزشی است که دانش آموزانی  برای مراکزاین  مراکز آموزشی خاص: -8

تواند مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی را مشرتک با  اداره می مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی مختلط: -9

 خاصی ایجاد مناید. نحوه فعالیت این مراکزسکتور خصوصی و سایر موسسات داخلی و خارجی تحت رشایط 

 شود.  در سند جداگانه تنظیم می
 

 آموزشی  مراکز ساختار 

 م بیستماده 

، کارات عملیدرسی، البراتوار ها، ورکشاپ های  شعبات اداری، اطاق هایدیپارمتنت ها، دارای   مراکز آموزشی

 .باشندفارم های زراعتی و حیوانی  و کتابخانه ها، ساحات تعلیمی، تطبیقاتی
 

  های مراکز آموزشی  وظایف و صالحیت

   مبیست و یکماده 

 ؛مطابق نیازمندی دنیای کار نظری و عملی در رشته های مربوط الزمبا مهارت های  رسمایه برشی تربیه  -1

 ؛اشتغال زایی برای فارغان مراکز آموزشی فراهم ساخنت زمینه -2

 ؛جلب و جذب بیشرت دانش آموزان منظوره ب اتخاذ تدابیر الزم -3

 ح اسناد تعلیمی، کتب و مواد درسی؛طر  -4

 ؛فراهم ساخنت رشایط الزم آموزشی برای دانش آموزان -5

 ؛مطابق رشته مراکزاستادان  مسلکی علمی و  فراهم ساخنت زمینه ارتقای سویه  -6

 در داخل و خارج از کشور؛ مراکز آموزشیتبادله تجارب تعلیمی، تربیوی و رهنامیی علمی با دیگر  -7

 ؛دانش آموزانو اتخاذ تدابیر در باره حفظ الصحه  تربیتی ، فرهنگی،فراهم ساخنت زمینه فعالیت های ورزشی -8

 به مقامات ذیصالح؛بهبود کیفیت امور مراکز آموزشی ها به منظور  ترتیب و تقدیم پیشنهاد -9

 تعلیامت تخنیکی و مسلکی و حرفوی؛ فروش اجناس تولید شده مطابق الیحه فروش مواد تولید شده مؤسسات -10
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 امور آموزشی؛ بهرت منظور تنظیمه و شعبات برنامه های درسی ب دیپارمتنت هاایجاد  -11

 .انونانجام سایر وظایف طبق احکام ق -12
 

 رئیس / آمر مراکز آموزشی

 ومو دبیست ماده 

خدمات ملکی کارکنان قانون  ۳۴ماده مندرج  حکم آمر طبق رئیس /آمر قرار دارد.  رئیس / مراکز آموزشی رأس در 

 ن می گردد. یتعی

 مراکز آموزشیکارکنان مسئولیت های  وظایف و

 مسو  وبیست ماده 

سند تقنینی توسط  ،این قانون ذکر نگردیده است مراکز آموزشی که درآنعده کارکنان وظایف و مسؤلیت های 

 گردد. جداگانه تنظیم می

 فصل هفتم

 پوهنتون تعلیامت تخنیکی و مسلکی

 ایجاد پوهنتون تعلیامت تخنیکی و مسلکی 

 ماده بیست و چهارم

 و مسلکی تخنیکی، علمی، تربیه کادر های مسلکی تخنیکی وارتقای کیفیت تعلیامت عالی  منظور رشد وه باداره 

برای انکشاف تخنیکی،  د فعالیت های آموزشی، علمی و تحقیقاتیرب پیشو  در رشته های مختلف علوم کار بردی

مسلکی را ایجاد  پوهنتون های تعلیامت تخنیکی و ،رشد اقتصادی، تسهیل اشتغال زایی و کاهش فقر در کشور

 میکند.

 پوهنتونتشکیل 

 بیست و پنجمماده 

در سند سایر موارد مربوط به ساختار تشکیالتی پوهنتون  ها میباشد. هنحییس، معاونین و پو ئر  پوهنتون دارای

 گردد. تقنینی جداگانه تنظیم می

 پوهنتون ها اکادمیک  اعضایاستخدام 

 ماده بیست و ششم

 .در صالحیت اداره میباشدها اکادمیک پوهنتون  اعضای ( استخدام1)
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 گردد. اکادمیک پوهنتون ها در سند تقنینی جداگانه تنظیم می اعضایو طرز استخدام  معیارات، رشایط (2)

 صورت می گیرد.قانون کارکنان خدمات ملکی احکام بست های اداری پوهنتون ها مطابق به استخدام در  (۳)

 ضای اکادمیک پوهنتون های تعلیامت تخنیکی و مسلکیاعحقوق و امتیازات 

 بیست و هفتمماده 

 .شوند پوهنتون ها از کادر فنی تدریسی طبق احکام قانون مستفید میاعضای اکادمیک  (1)

با توجه به ردیف های کادری به اساس سند تقنینی  با اجزا و ضامیم آنپوهنتون ها اعضای اکادمیک معاش  (2)

 گردد. مربوط پرداخت می

 تعلیامت تخنیکی و مسلکیی پوهنتون هاشورای علمی، مسلکی و تخنیکی 

 بیست و هشتمماده 

، مسلکی و شورای علمی ،ها هنحیپو  پوهنتون وتحقیقی  و، مسلکی، تخنیکی منظور انسجام بهرت امور علمیبه 

، نحوه فعالیت شورای علمی صالحیت ها و وظایف و ء،تعداد اعضا. گردد ایجاد می هنحیپوهنتون و پو  تخنیکی

 . گانه تنظیم می گرددجدا تقنینیسند در  مسلکی و تخنیکی

 تعلیامت تخنیکی و مسلکیهای جلب و جذب محصلین پوهنتون 

 بیست و نهم ماده

 های مربوط میګردد. نحیشامل پوهاختصاصی امتحان  موفقانه فارغان صنوف دوازدهم بعد از سپری منودن (1)

 ګردد. میتنظیم در سند تقنینی جداګانه محصلین در پوهنتون ها ( طرز امتحان و سایر رشایط شمولیت 2)

 تاسیس پوهنتون تعلیامت تخنیکی و مسلکی خصوصی

 سی امماده 

خصوصی مطابق به احکام این قانون از طرف اشخاص حقیقی و  تعلیامت تخنیکی و مسلکیهای پوهنتون  (1)

 خارجی تأسیس شده می تواند. حکمی داخلی و

سند خصوصی توسط  تعلیامت تخنیکی و مسلکی های پوهنتونمکلفیت های  طرز تأسیس، فعالیت، حقوق و (2)

 جدا گانه تنظیم می گردد. تقنینی 
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 متشهفصل 

 اعضای کادر فنی تدریسی سایر، استادان و حقوق و مکلفیت های معلمین

 استخدام، تغییر و تبدیلی

 سی و یکمماده 

    صورتمربوط  سند تقنینیطبق  آموزشیمراکز و اعضای مسلکی  ینمعلم ،استادان یو تبدیل تغییر، استخدام

از تعلیامت عمومی به تعلیامت تخنیکی و مسلکی جواز مضامین عمومی  معلمینتبدیلی استادان و  رد.یگ می

 ندارد.

 حقوق کادر فنی تدریسی

 سی و دومماده 

 شوند. ید میفسی از حقوق و امتیازات کادری مستاعضای کادر فنی تدری (1)

 عبارت اند از: اعضای کادر فنی تدریسی (2)

سای تحقیق و توسعه، نصاب تعلیمی و تربیه معلم، نظارت و ارزیابی تعلیمی، ، رؤ معاون امور اکادمیک -1

 ؛مشابه های اکادمیک بست رؤسای امور تحصیلی و تعلیمی، امور متعلمین و محصلین و

 ( این ماده؛1رین و مدیران بست های اکادمیک ریاست های مندرج جزء)آم -2

 اداره؛ واحد های دومی مدیران بست های اکادمیک و سا، آمرینرؤ  -۳

 ؛در مرکز و والیات مدیران تدریسی و فنی مراکز آموزشی رؤسا، آمرین و -۴

 اداره. مسلکی بست های اکادمیک استادان، معلمین و اعضای علمی/ -5

 .گردد جداگانه تنظیم می یامور مربوط به کادر فنی تدریسی در سند تقنین و سایرارتقا ، شمولیت (۳)

 ارتقاء ظرفیت  های حق اشرتاک در برنامه

 سی و سوم ماده

برنامه های ارتقای ظرفیت در داخل و خارج کشور را در حدود احکام قانون  شرتاک دراستادان و معلمین حق ا

 دارند.

 حق اشرتاک در شورای استادان

 سی و چهارم ماده

را دارند. ایجاد مراکز آموزشی  شورای استادان  ردشرتاک در بررسی موضوعات مطروحه احق استادان و معلمین 

 و طرز فعالیت شورا ها در سند تقنینی جداگانه تنظیم می گردد.
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  معلمینمکلفیت های استادان و 

 سی و پنجم ماده

 استادان و معلمین دارای مکلفیت های ذیل اند:

 در سند تقنینی ادوار خدمتطابق به استادان م و معلمین مکلفیت درسی؛ تکمیل مکلفیت های درسی -1

 .گردد میجداگانه تنظیم 

 ؛بر اساس اصول  پیداگوژیپیشربد فعالیت های درسی  -2

 ؛دانش آموزانمؤثر در فعالیت های ابتکاری و اجرای کار های عملی  یرهنامی  -۳

 اداره؛ مراکز آموزشی و استادان سایر معلمین تبادله تجارب با -۴

 دانش آموزان؛ کار های مستقالنهتنظیم و مراقبت ، ارزیابی مؤفقیت -5

کار و حفظ الصحه در کار های تنظیم و پیشربد فعالیت های تعلیمی و تربیوی، نظارت بر رشایط مصؤنیت  -۶

 عملی؛

 ؛ظرفیت یبرنامه های ارتقا در برنامه های نیازسنجی واشرتاک فعال  -7

  .انجام سایر مکلفیت ها طبق الیحه وظایف  -8

 اوقات کار و رخصتی ها

 سی و ششمماده 

، استادان، و سایر کارکنان با رعایت احکام قانون کار مطابق لوایح مربوط معلمینحارضی، رخصتی و وقت کار 

 تنظیم می گردد.
 

 حقوق تقاعد

 و هفتمسی ماده 

 .گردنداداره مطابق احکام قانون از حقوق تقاعد مستفید می در فنی تدریسی ااعضای  ک و ، استادانمعلمین

 منهفصل 

 مراکز آموزشی دانش آموزان

  شمولیت

 هشتم وسی ماده 

 طریقه های ذیل صورت می گیرد: شمولیت در مراکز آموزشی به (1)

 .جذب میگردند امتحان کانکور اداره ملی امتحانات اداره ومتحان عمومی از طریق ا فارغان صنوف دوازدهم -1
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مطابق بدون اخذ امتحان شمولیت فارغان صنوف دوازدهم لیسه های تخنیکی و مسلکی به انستیتوت ها  -2

 .گردند جذب می رشته شان

 .گردد سایر امور مربوط به شمولیت دانش آموزان در سند تقنینی جداگانه تنظیم می (2)

 دانش آموزان حقوق و امتیازات 

 منهو  سی ماده

 ؛مسلکی حق مشارکت مساوی در تعلیامت تخنیکی و -1

 .اسناد تقنینی مربوططبق امکانات مراکز آموزشی  ازاستفاده حق  -2
 

 دانش آموزان مکلفیت های 

 ما چهل ماده

 :دنباش دارای مکلفیت های ذیل می دانش آموزان (1)

 و طرز العمل های مربوط؛ رعایت احکام قوانین، مقررات، لوایح -1

 اشرتاک فعال در برنامه های درسی؛ -2

 و اجتناب از آزار و اذیت دیگران؛ رعایت نظم و دسپلین محیط اکادمیک -3

 ؛مراکزسهولت ها در  ، وسایل و سایرالنه از ساختامن هااستفاده مسئو  -4

 ، مذهبی و سیاسی در محیط اکادمیک؛ز هر گونه فعالیت و مظاهر تبعیضی، قومی، لسانیاجتناب ا -5

 پالن تعلیمی رشته مربوط؛در طول مدت معین مطابق  تکمیل  کار عملی )دوره پرکتیک( -6

حسب احوال تدابیر الزم انضباطی را طبق مراکز آموزشی  ،( این ماده1فقره )در صورت تخلف از احکام مندرج  (2)

 د.نمنای میالیحه مربوط اتخاذ 

 توزیع سند تعلیمی و تحصیلی

 چهل و یکمماده 

 شوند.  مستحق سند فراغت می، مراکز آموزشیدر  یآموزش دوره معینبعد از ختم مؤفقانه  دانش آموزان 
 

 تحصیلیامتیازات سند تعلیمی و 

 مچهل و دو ماده 

 ؛یک هزار افغانیمبلغ  )بکلوریا(، مسلکیو تخنیکی امتیاز سند تعلیمی فراغت صنف دوازده ( 1)

 ؛(، مبلغ یک هزار و پنجصد  افغانیمسلکی )فوق بکلوریاو امتیاز سند تحصیلی فراغت صنف چهارده تخنیکی  (2)

 افغانی. 700کوتاه مدت مبلغ  ( امتیاز تصدیق نامه های مسلکی از کورس های حرفوی3)
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 همدفصل 

 برنامه های ارتقای ظرفیت نصاب تعلیمی و 

 نصاب تعلیمی 

 چهل و سومماده 

اقتصادی کشور طرح و تطبیق  - ت های برنامه های انکشاف اجتامعیاداره نصاب تعلیمی را با توجه به اولوی

 مینامید.
 

 معیارهای انکشاف نصاب تعلیمی

 و چهارم ماده چهل

 شود: نصاب تعلیمی با توجه به معیارهای ذیل انکشاف داده می

 ؛های دنیای کار تحلیل و ارزیابی و تثبیت نیازمندی -1

 .تحلیل اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و اجتامعی منطقه -2
 

 انکشاف و بازنگری نصاب تعلیمی

 پنجمماده چهل و 

نصاب، مناینده سکتور خصوصی،  متشکل از اعضای مسلکی ازنگری نصاب تعلیمی توسط کمیتهانکشاف و ب (1)

 گیرد. صورت می مربوط، رشته استادان، متخصصین و محققین

 گردد. ی  جداگانه تنظیم مین( نحوه انکشاف، بازنگری، تطبیق و ارزشیابی نصاب تعلیمی در اسناد تقنی2)

 تصویب نصاب تعلیمی

 ششمو ماده چهل 

بعد از منظوری رئیس اداره  تطبیق و نصاب تعلیمی بعد از تدوین، توسط بورد انسجام امور اکادمیک تصویب شده 

 می گردد. 
 

 تطبیق نصاب

 چهل و هفتمماده 

با توجه به نیازمندی های جامعه و اقتضاآت روز به اساس سیستم های عرصی و پیرشفته  نصاب تعلیمی را اداره (1)

 د.گرد نه تنظیم میسند تقنینی جداگا رشایط و نحوۀ تطبیق نصاب تعلیمی درتطبیق می مناید. 
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جدید و معارص  را نظر  لکرتونیک  و سایر روش های آموزشینالین، اآ آموزش های حضوری، غیرحضوری، ( اداره 2)

این آموزش ارائه و مدیریت  مناید. نحوه گروه های مورد هدف تشویق، حامیت و تطبیق می به خصوصیت رشته و

  گردد. ها در سند تقنینی جداگانه تنظیم  می

( اداره محتوای نصاب تعلیمی را با توجه به خصوصیات رشته و مضمون در ساعات درسی عملی و نظری تنظیم ۳)

 گردد. ن  تعداد ساعات  درسی عملی و نظری در سند تقنینی جداگانه تنظیم مییتعی طرز تفکیک ومناید.  می

 مواد آموزشی تهیه و تالیف

 چهل و هشتمماده 

، رهنامی معلم، مواد درسی، تصحیح، دیزاین، چاپ و و ممد درسی منظور تالیف و ترجمه کتب درسیه اداره ب

 سند تقنینی جداگانه را ترتیب میکند. الی آن هاامور م

 آموزشی نیازسنجی

 نهمچهل و ماده 

صورت دوامدار ه برا برنامه های نیازسنجی آموزشی  معلمینمنظور ارتقای ظرفیت مسلکی استادان و ه اداره ب (1)

 مناید. راه اندازی می

 مکلف اند در برنامه های نیازسنجی آموزشی اشرتاک منایند. معلمین( استادان و 2)

 داخل خدمت  آموزش

 پنجاهمماده 

 مناید. می تدویر معلمیناساس نتایج نیازسنجی  برای استادان و  اداره برنامه های آموزشی  را بر (1)

 اشرتاک منایند.که از طرف اداره دایر می گردد، مکلف اند در برنامه های آموزشی  معلمیناستادان و  (2)

 گردد. در سند تقنینی جداگانه تنظیم می معلمین( چگونگی تنظیم اوقات آموزش و تدریس استادان و ۳)
 

 مراکز اکامل تخصص

 اه و یکمجپنماده 

منظور ارتقای ظرفیت مسلکی استادان و ه ب ز اکامل تخصص رامراک ،امکانات مالی و مدیریتیحدود  اداره در

 در مرکز و والیات تاسیس، تجهیز و انکشاف میدهد. معلمین
 



17 

 

 دهمیاز فصل 

 مراکز آموزشی عملی و جربان مصارف کار خودکفایی

 ایجاد مراکز فروشات

 پنجاه و دومماده 

مراکز فروشات  ،سایر خدمات مراکز آموزشی ارائهو  محصوالت کار عملی دانش آموزانوش فر  به منظوراداره  (1)

 کند. را ایجاد می

 .تقنینی جدا گانه تنظیم می گرددطرز ایجاد مراکز فروشات و نحوه فعالیت آنها در سند  (2)

 ایجاد صندوق اعانه

 پنجاه و سومماده 

داخل و  آموزشی مراکزدر  اعانه را  های  صندوق  کمیجلب کمک های اشخاص حقیقی و ح به منظوراداره  (1)

 ایجاد می کند.  اداره

  اعانه در سند تقنینی جداگانه تنظیم می گردد. های طرز ایجاد و مدیریت صندوق (2)

 ایجاد حساب بانکی

 پنجاه و چهارمماده 

سایر خدمات مراکز  ارائهو  ات محصوالت کار عملی دانش آموزانجمع آوری وجوه ناشی از فروش به منظوراداره 

 کند. ایجاد می را برای مراکز آموزشی بانکی جداگانه اتحساب ،آموزشی و اعانات

 دهمدواز فصل 

 خصوصیمراکز آموزشی 

 مشارکت سکتور خصوصی

 پنجاه و پنجمماده 

مشارکت مؤثر سکتور خصوصی را تشویق،  ،توسعه تعلیامت تخنیکی و مسلکی در سطح کشور به منظوراداره 

 کند. حامیت و تسهیل می
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 تاسیس مراکز آموزشی خصوصی

 پنجاه و ششمماده 

مرشوط . خارجی می تواند تعلیامت تخنیکی و مسلکی را عرضه مناید حکمی داخلی و هر شخص حقیقی و (1) 

 .آورده باشدآن را طبق احکام این قانون از اداره بدست فعالیت اینکه جواز  بر

و سایر امور مربوط به فعالیت مراکز آموزشی خصوصی در سند تقنینی  جواز تعلیق، لغواعطا، تعدیل، متدید، ( 2)

 گردد. جداگانه تنظیم می

 یداتؤتخلفات و م

 پنجاه و هفتمماده 

احکام این قانون ق بیت منایند و یا فعالیت های شان طهرگاه مراکز آموزشی خصوصی بدون اخذ جواز فعال (1) 

 .دنر یگ میقرار دیب أ تمورد تخلف  شدت و خفت و سایر اسناد تقنینی مربوط نباشد، متناسب به

 گردد. چگونگی تطبیق آنها در سند تقنینی جداگانه تنظیم می و و مؤیدات آن ها ( انواع تخلفات2)

 ون حل اختالفاتیکمیس

 مهشت وه ماده پنجا

گان اداره، متشکل از منایند  یونیکمیس ،ی با ادارهرسیدگی به اختالفات مراکز آموزشی خصوص به منظور (1)

 د.شو  می تشکیلمراکز آموزشی خصوصی، و بازار کار 

در سند تقنینی جداگانه تنظیم مراکز آموزشی با اداره و سایر مسایل مربوط به آن،  طرز رسیدگی به اختالفات (2)

  شود. می

 سیزدهمصل ف

 متفرقهاحکام 

 بودجه مراکز آموزشی

 منه پنجاه وماده 

تهیه و به اداره به اساس پالن عادی و انکشافی خویش را  عادی و انکشافی ساالنه بودجه موزشیآ مراکز  (1)

 د.نمنای پیشنهاد می

 مناید.  ( اداره بودجه پیشنهادی مراکز آمورشی را تحلیل و تثبیت منوده شامل بودجه عمومی می2)
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ترسیع  به منظوراداره مناید.  ( مراکز آموزشی بودجه منظور شده ی خویش را در حدود احکام قانون تطبیق می۳)

آنها بعنوان وجه رسدستی در اختیار نظرداشت امکانات بودجوی،  را با در یروند کاری مراکز آموزشی، مبلغ معین

 قرار میدهد.

 ممنوعیت تعذیب دانش آموزان

 مشصتماده 

ها ممنوع می باشد. متخلفین  تأدیب و اصالح آن به منظور ، حتیدانش آموزانجسمی و روحی  تعذیبهر نوع 

 مطابق به احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. 

 ممنوعیت فعالیت های سیاسی

 مشصت و یکماده 

و پروگرام  آموزشی مراکز ، استادان و سایر کارکنان درمعلمین، دانش آموزانهای حزبی و سیاسی فعالیت  (1)

 های تعلیمی و تربیتی مندرج این قانون ممنوع است. 

علیمی مندرج این قانون و پروگرام های تمراکز آموزشی ها و احزاب سیاسی از  ، سازمانبهره برداری اشخاص (2)

 مین مقاصد سیاسی ممنوع است. و تربیتی جهت تأ 

 لباس دانش آموزان، استادان و معلمین

 مشصت و دو ماده 

 مناسب محیط اکادمیکمندرج این قانون دارای لباس های مراکز آموزشی  معلمیندانش آموزان، استادان، و 

  .گردد اگانه تنظیم میدر الیحه جدباشند که می

 و فیلوشپ ها ها بورسیهحق استفاده از 

 مشصت و سو ماده 

سب استفاده زمینه منا ،اداری مربوطمسلکی و تخصصی کارکنان علمی و ، به منظور رشد و توسعه علمی  اداره

مینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و ها، س های داخلی و خارجی و اشرتاک در کورس شپو فیلو  بورسیه هااز 

 سمپوزیم ها را مطابق الیحه مربوط به طور متوازن و عادالنه مساعد می سازد. 
 

 مسلکی تعلیامت تخنیکی وی ایجاد شوراها

  مچهار شصت و ماده 

  .گردد می در مراکز آموزشی ایجاد تعلیامت تخنیکی و مسلکیی ( شورا ها1)
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 .تقنینی جدا گانه تنظیم می گردد در سند شورا هانحوه فعالیت  تعداد اعضا و( 2)

 تابعیت از سایر قوانین

 م پنج شصت وماده 

تابع احکام قانون کار و قانون کارکنان  ،این قانوناحکام برعالوه دولتی مراکز آموزشی خدمات ملکی  انکارکن

 د. نمی باشنیز خدمات ملکی 

 برنامه های کار آموزی عملی

 مشصت و ششماده 

را که از طرف اداره تنظیم  آموزی عملی)ستاژ( کارمضامین رشتوی مکلف اند برنامه های  معلمیناستادان و 

 .گردد گانه تنظیم میتقنینی جدا دوره ها و رشایط کار آموزی عملی در سند  میگردد،  تعقیب منایند.
 

 اموال مراکز آموزشی

 مشصت و هفتماده 

به مراکز آموزشی از استفاده  .شود ملکیت دولت ج. ا. ا محسوب میآموزشی مراکز اموال منقول و غیرمنقول 

 د. جواز ندار صد غیر مجاز مقا

  ها العملوضع مقررات، لوایح و طرز 

 مشتشصت و هماده 

اداره می تواند به منظور تطبیق بهرت احکام این قانون، مقرره ها را طی مراحل و لوایح و طرز العمل ها را وضع  

 مناید.
 

 انفاذ 

 مشصت و نهماده 

ریاست جمهوری اسالمی محرتم مقام توشیح از  بعد رتیب شدهماده ت شصت و نهفصل و  سیزده این قانون در

 احکام مربوط به تعلیامت تخنیکی و با انفاذ این قانون،. گردد در جریده رسمی نافذ میآن نرش  افغانستان و

 باشد. ملغی می این قانون سایر احکام مغایر  و (955شامره) مسلکی مندرج قانون معارف منترشه جریده رسمی
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 یتعلیامت تخنیکی و مسلک ادارهیس ئر 


