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( مها ه     22( فصه      5مقرره لیلیهه ههای موسسهات تحصهیلی ههه خهه    ه          

( مههور  54طههرم مسلههل  ههالی   ر  تصههواس   خههه  سههاه فرمهها   هه اره     

منظهور رر اههاه  سههش خههه  هه ا  رسهها  تهها خههه   ههر     ر  راههاه   30/12/1383

 رس ی  قا م   ائیا.

 حامد کرزی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 فرمان:

 رئیل   هوری  سالمی  فغا ستا   ر خاره   فاذ مقرره لیلیه ها موسسات تحصیلی.

 (  54  اره 

 30/12/1383تاراخ 

 ماده اول:

مسلههل  ههالی   ر  مقههرره   3/12/1383( مههور  11خههه  سههاه مصههوخه  هه اره  

( مهها ه تو ههی  22( فصهه     5یلی ر  خههه    هه   لیلیههه هههای موسسههات تحصهه 

 میا رم.

 ماده دوم:

  ان فرما     تاراخ تو ی   افذ    ر  رااه رس ی   ر رر  .

 حامد کرزی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فصل اول

 احکام عمومی
 

 ماده اول:

 اههن مقههرره  ر ر  ههنی دهههص مهها ه  صههتص قهها و  موسسههات      

تحصیالت  الی ملهی خه منظهور تنظهیص    سهسام  مهور مرخهول خهه لیلیهه        

 های موسسات تحصیلی    رت تحصیالت  الی  ضع رر ااه  سش. 
 

 ماده دوم:

لیلیههه خههه مقصهها  اههن مقههرره محهه   متیهها ی  سههش هههه  هههش    

 رر ااه  سش.رهااش محصال  مستحق هنگام تحصی   اسا  
 

 ماده سوم: 

محصههال  ذهههور    هها     هها  ههر اک م ههاخق  دهههام  اههن مقههرره 

 تو  نا.  ام  لیلیه  اه می

 

 ماده چهارم:

  هها ه  هه و   ر لیلیههه طاههق  دهههام  اههن مقههرره     ا ههس    رت  

 رر  . تحصیالت  الی    اء می
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 فصل دوم

 شرایط شمول ورهایش در لیلیه

 ماده پنجم:

 الاههات هههه محهه    ا ش   لسههو لی ههها  ضههمحصههال  خههی خ .1

هیلهههومتر    مرههههه موسسهههه  35سههههو ش  ا ههها  خی هههتر    

تحصیلی فاصله    هته خا هاط طاهق  دههام  اهن مقهرره  هام         

 لیلیه  اه می تو  نا.

(  اههن مهها ه خی ههتر    اهه  1هررههاه محصههال  منههار  فقههره   .2

سا    یهر لیسهه ر  خ هور  ههاری سهمری   هو ه خا هناط  هام          

 اه   ی تو  نا.لیلیه  

سههه یه  ههاملین لیلیههه ههها خههر ی هههر سهها     طههرم    رت     .3

 تحصیالت  الی تعیین  تثایش می رر  .

 

 ماده ششم:

محهه  سهههو ش   سههنا  خههی خضهها تی محصهه     طههرم    ر ت     

مرخول تثایهش  ترتیهس رر اهاه  خعها     ر اهاخی  تائیها  هور ی لیلیهه هها          

 ما ر   تاار می خا ا.
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 ماده هفتم:

محصههال یهه طاههق  دهههام  اههن مقههرره مسههتحق لیلیههه  ههنا ته    

  ر لیلیههه    ههته خا ههناط مههی تو  نهها  ههی  ههو ا  مهها  ههو هش رهههااش ر  

خعهها   منظههوری    رت تحصههیالت  ههالی خهها رر   ههش مصههارم رهههااش   

 ههام  لیلیههه رر  هها م ههر ل خر انهههه لیلیههه رنسههااش سهههو ش ر     ههته 

 خا ا.

 

 ماده هشتم:

 ر صههورت  اهههامی  محر مههی  ر اهه   محصهه   ههام  لیلیههه  .1

س سههترط دههین تهههر ر ه هها  س سههتردق  سههتفا ه    لیلیههه ر    

 ا ر ط هرراه  ر  هتص س سهتر تههر ری خهه   هذ   سهک   هر ت        

مهی تو  ها  ر لیلیهه  هام       فیصا  اا   اها مسها      (65دا ق   

 رر  .

هرراه محص   ام  لیلیهه  ر  هتص اه  سها  تحصهیلی  اه         .2

 ( فیصها ر  ته یه   هه   ااهاط    65 ت  صنف  رسهی(   سهک   هر   

 رر  .    لیلیه   ر   می

محص  لیلیهه  ر   ر   تا یه  تحصهی  دهق  سهتفا ه    لیلیهه        .3

 ر   ا ر .
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 ماده نهم:

محص   ام  لیلیهه   ر ی ههارت هواهش مصصهود خهو ه ههه        .1

     ا س لیلیه خا م صصات    تهیه  تو اع می رر  .

 سهههولش هههای    خهها    ر   خههه لیلیههه   سههتفا ه     مها ههات  .2

 (  ان ما ه  و    ا ر .1   تن هارت منار  فقره  

 

 ماده دهم:

مههارت سههو    محصهه  توسههک مههااراش محصههال  موسسههه       

تحصیلی مرخول ته یه  رر اهاه  دهین تثایهش  سهتحقال محصه  مانهی        

 ریر . خر   و   ر لیلیه مور   ستفا ه قر ر می

 

 ماده یازدهم:

  نههاه قی تههی   محصهه   ههام  لیلیههه مهلههف  سههش رههو     .1

  صص  واش ر   و  محافظش   ااا.

تعیین محصه   ر  تهال ههای لیلیهه ط معرفهی   هها خهه  تاقههای          .2

متههذهره  تو اههع سههاما   لههو  م مههور   یهها  ط طاههق مالاحههه    

 ریر . مرخول صورت می
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 :ماده دوازدهم

ل غههذ ی ر  مههره محصهه  م ههاخق  مها ههات خو  ههوی   سههتحقا .1

 منظور  اه    طرم    ره لیلیه تهیهط طاخ  تو اع می  و .

  قات صرم غهذ   ر لیلیهه م هاخق خهه تغییهر  ر تقسهیص   قهات         .2

فصههو  سهها      ا ههس  ههور ی لیلیههه  ر تفههاهص خهها     رسههی  

 رر  . محصال  تعیین  ت ایق می
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 فصل سوم

 مکلفیت های محصالن شامل لیلیه
 

 ماده سیزدهم:

تها  ر    ه  لیلیهه  ظافهشط  ظهص   سهملین ر        محصال  مهلف   ها  

  ای مر  ات   اانا. مرخول طور ۀطاق الاح
 

 :ماده چهاردهم

لیلیههه دههق  هها ر     سیسههتص  خرسهها یط خههرل   محصهه   ههام   .1

ط سههاما   الت  لههو  م لیلیههه  سههتفا ه  ا رسههش   سههاار  سههاا 

   ااا.

(  اههن مهها ه     ا ههس 1هررههاه سههاما ط  لههو  م منههار  فقههره    .2

منها  اها   هیای مهذهور ضهااع رهر  ط محصه           سهاره محص  

    تثایش    می خا ا. مهلف خه  ار    ساره خعا

 

 ماده پانزده هم:

محص   ام  لیلیه مهلهف  سهش دهین  هر ص ر صهتی هها اها         .1

 ههیای    تع یهه ط لیلیههه ر  تصلیههه   ههو هط سههاما ط  سههاا      

 مرخول ر  خه مسئولین تسلیص   ااا.
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(  اههن مهها ه  ههام   1فقههره  تع یهه   ر صههتی هههای منههار    .2

ر صههتی هههای س سههتر تحصههیلی اهها سههاار تع ههیالت هههه      

 خا ا.   الم می رر  ط می طرم موسسه تحصیلی قاال 

(  اههن 2محصههال    ههی تو  نهها  ر  اههام تع یهه  منههار  فقههره   .3

 ما ه      ا ه   خاته لیلیه مستفیا رر  ا.
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 فصل چهارم

 طرز اداره لیلیه

ههها  رسههیاری خههه سههاار مسههاا   لیلیهههخههه منظههور تنظههیص  مههور  .1

 هور ی لیلیهه خهه ترهیهس  تهی ت ههی          موضو ات مرخول   ط

 رر  .  می
 

 درمرکز:

 معین    ری    رت تحصیالت  الی خه دیث رئیل. (1

 رئیل  مور لیلیه ها  مسهن خه دیث معا  . (2

 معا    مور محصال  موسسه تحصیلی مرخولط خه دیث  ضو. (3

  تصههار رئههیل موسسههه تحصههیلی  اهه  تههن     سههتا    خههه   (4

 مرخول خر ی مات ا  سا  خه دیث  ضو.

ا  تهن      اانهاه محصهال  خهه   تصهار  هو  محصهال   ر         (5

 ا  س ستر تحصیلی خه دیث  ضو.

 ماار   ومی لیلیه مرخول خه دیث من ی. (6

 

 در والیات:

 معا      ری موسسه تحصیلی خه دیث رئیل. (1

 ل خه دیث  ضو.معا    مور محصال  موسسه تحصیلی مرخو (2



 

 مقرره لیلیه های موسسات تحصیلی
 

10 

 

اهه  تههن     سههتا    خههه   تصههار رئههیل موسسههه تحصههیلی     (3

 مرخول خه دیث  ضو.

ا  تهن      اانهاه محصهال  خهه   تصهار  هو  محصهال   ر         (4

 ا  س ستر تحصیلی خه دیث  ضو.

 ماار لیلیه خه دیث من ی. (5

 ههور ی لیلیههه  ر هههر رهها ه ه ر   اهاههار طور هها ی  لسههه مههی  .2

تصهه یص رئههیل  ههور ی    ری  لسههات فههول  لعهها ه خههه    ااهها.

  ظر خه ضر رت   ار  اه می تو  ا.

هوچ ط رئیل  ور ی مهی   خه منظور د   فص  مسائ   ا     .3

 تو  ا  ر      موسسه تحصیلی ه یته فر ی ر   اسا    ااا.

 ه یتهه فر هی  ر   صهالدیش ههای  هور ی لیلیهه        دا    ظااف 

یههش    هه  لیلیههه ههها توسههک الاحههه  ا را ههه هههه    طههرم هئ 

  و . رهاری    رت تصواس   افذ می رر  ط تنظیص می
 

 ماده هفدهم: 

محص   ام  لیلیهه  ر مهو ر   تهی خهه  هه ی  سهملینی مو  هه         .1

 رر  . می

ری ههاما  ا رسههشط خههی  دتر مههی  تههوهین  سههتا   ط محصههال ط   (1

    ره لیلیه  ساار منسوخین موسسه تحصیلی.
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 لیلیه. خا    ذر معقو      ره   غیاخش مهررط قصای   (2

رصههش  تو اههع   ر ل   صههس   ال ههاتی هههه خهها معیارهههای       (3

 سهههالمیط   القهههیط سهههنن رسهههناااه  مقهههرر ت موسسهههه    

 تحصیلیط مغاارخا نا.

 ط  سهههاا    دتیهههاطی  خهههی تهههو هی  ر سهههاما   الت خهههی  (4

 تاسیسات لیلیه.

   ال   ره  تحراهات  ر      اا  ار  لیلیه. (5

 ظههص    سههاار تصلفههات  خر ههور  هههای هههه منسرخههه   ههال     (6

  سملین    ری   ها می  لیلیه رر  .

هههه     ر ه  لیلیههه غااههس خا ههاط  ر خر خههر هههر ر    محصههلین .2

 غیاخش مستحق   ا ه   خاته  ر لیلیه  خا       ی خا ا.

 ههور ی لیلیههه خهها  ر  ظههر    ههش  ههات   فههش تصلههف  خههی    .3

(  اهن مها ه خها متصلهف دسهس  تهی       1 ظ ی های منار  فقره  

   ااا: خر ور  می

 صا ر    ار  فاهی. (1

 صا ر    ار هتای. (2

   ر   موقش    لیلیه خر ی مات  لی ا  ماه. (3

    ا خا    ا ه   خاته  ظر خه له م  اا  ور ی لیلیه. (4

  یه خر ی مات خی تر    ا  ماه. ل  ر   موقش    لی (5
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   ر      لیلیه خر ی مات ا  سا .  (6

   ر     ا ی    لیلیه. (7

(  اههن 3( فقههره  3 2ط 1 ی   ههه  هههای  سههملینی منههار    ههه  .4

 5ط 4 ه ههای منهار    هه ی      طما ه    صالدیش  هور ی لیلیهه  

ی    صههالدیش  (  اههن مهها ه خههه ری ههنها   ههور  3( فقههره  6 

 خا ا.    رت تحصیالت  الی می

خه  ستثنای  ه  ههای    هار  هفاهی  هتاهیط سهاار  هه  ههای         .5

ط رهوهنحی (  ان ما ه خه  طهالص محصه    3 سملینی منار  فقره  

  و . موسسه تحصیلی مرخول   ا و  ه    رسا یاه می

 

 ماده هجدهم:

هررههاه محصهه  مههو   مصههار  م ههر خات  لهههولی ر   سههتع ا     .1

 رر  .   ااا خه طور   ا ی    لیلیه   ر   می

هررهاه محصهه    هو ص مصتلههف سههالمط مهو   منفسههره  منفلقهههط     .2

   هه   اراههه  سههاار  خههه ر  مههو     ر هها  ر     الت  اردههه  

لیلیههه   ااههاط خههه طههور   ا ههی    لیلیههه   ههر    مههور  تعقیههس   

 ریر .  الی قر ر می
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 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 ماده نزدهم:

رئیل  ساار مسو لین لیلیه مهلف   ا  دهام  ان مقرره ر  ت ایق  .1

   اانا. 

 ههه  هههای  سههملینی منههار   اههن مقههرره توسههک رئههیل         .2

ضههر رت خههه ه هههاری  لین لیلیههه ههها  اهها  ر صههورت    مسههو

 رر  . قو ی  منیتی ت ایق می

 

 ماده بیستم:

ت أخههر ی تهیهههط  راهها ری  طههاخ مههو   غههذ ایط  ههال ه خههر هیهه   

خحیهث  مرخول   ااناه محصهلین خهه طهور متنها ر طاهق الاحهه  ا را هه        

اهع  .  گر  هها    لحهاک ه یهشط هیفیهشط تو      گر     ر ی  ظیفه مهی   ااها  

 لیش   ر ا. و  و  س صحی طاخ  تو اع غذ  مس

 

 ماده بیست ویکم:

   رت تحصههیالت  ههالی خههه منظههور ت ایههق خهتههر  اههن مقههرره   .1

 می تو  ا لو ا   ا را ه  ضع   ااا.
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محصههلین  ههام  لیلیههه مهلههف   هها  دهههام  اههن مقههرره  لههو ا   .2

 ر ااش   اانا. ر   ا   مرخول   

 

 :ماده بیست ودوم

     هر رهر     ر  راهاه رسه ی     ان مقهرره    تهاراخ تو هی   افهذ      

  و . خا   فاذ     دهام مغاار ملغی   ر ه می  


