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 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مفقودین   ءبازماندگان شهدا ،بورسیه های تحصیلی اشخاص دارای معلولیت طرزالعمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه 

سازی زمینه های ادامه تحصیل ازطریق  به منظور حمایت بیشتر وبهتر معلولین ، ورثه شهدا ومفقودین درعرصه دسترس ی به تحصیل فراهم  

 یک پروسه قانونی وباهماهنگی نهاد های ذیربط یکی از اولویت های عمده وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین تلقی میگردد.

ونهاد عالی  تحصیالت  وزارت  با  ومفقودین  شهدا  ورثه   ، معلولین  وامتیازات  قانون حقوق  درپرتو  کاری  های  تفاهمنامه  اساس  های    بدین 

تحصیلی خصوص ی منعقد گردیده است تا طبق آن خدمات الزم تحصیلی واستفاده ازبورسیه های تحصیلی خارج ازکشور برای این قشر  

 معزز مساعد گردد. 

 : ماده اول 

 مبنا 

به منظور استفاده ازبورسهای تحصیلی   ،قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین  ۱۸و  ۳۹ر مبنای ماده ب عمل این طرزال

 درخارج کشور برای معلولین ، ورثه شهدا ومفقودین درسطح کشور وضع گردیده است.

 ماده دوم  

 : اصطالحات اتی این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می نمایند

 بازمانده گان شهدا و مفقودین -۱

های   گیری  در  و  ها  جنگ  جریان  در  جهاد  دوران  در  کشور  ازادی  و  استقالل  از  دفاع  و  کلمه هللا  اعالی  بخاطر  که  اشخاص  گان  بازمانده 

به ارتباط  یا  قانون حین  انجام  خدمت بالفعل  به بعد بخاطر دفاع از تمامیت ارض ی و حراست از حاکمیت    ۱۳۵۷ثور سال    ۷مسلحانه از

دولتی از قبیل فیرسالح های ثقلیه و خفیفه انفجار ماین ها مسمومیت ها و یا فیر سالح تروریستی و اعمال ضد اعمال وظیفه دولتی و یا به اثر  

 .نیرو های دولتی شهید مفقود و یا جان های خویش را از دست داده باشند 

 معلول شخص ی است که :  -۲

انی یا توام به تشخیص کمیسیون صحی سالمت و کارآیی  ، حس ی ، جسمی  ،بنابر ضایعه از دست بدهد که موجب خود را به طور ذهنی و رو

 کاهش توانمندی او در عرصه های اجتماعی و اقتصادی گردد  

 معلول کلی :  -۳



 فیصد  تثبیت شده باشد.  ٪۶۰شحص ی است که درجه معلولیت یا کاهش توانمندی وی از طرف کمیسیون صحی تثبیت معلولیت باالتراز 

 معلول قسمی دایمی   -۴

فیصد   ٪۶۰الی ٪۳۰شخص ی است که درجه معلولیت یا کاهش توانمندی وی از طرف کمیسیون صحی تثبیت معلولیت حسب احوال از 

 . تثبیت شده باشد

 ماده سوم:  

قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان  شهدا و مفقودین  اشخاص   ۷قانون حقوق و امتیازات معلولین و ماده  ۱۷و ۷مطابق به احکام مواد 

 ذیل از مواد این طرزالعمل مستفید می گردند.

 .کلمه هللا و دفاع از استقالل و آزادی کشور در دوران جهاد معلول گردیده باشدشخص ی که بخاطر اعالی  -۱

   .شحص ی که در جریان جنگ و درگیری های مسلحانه معلول شده باشد  -۲

شخص ی که بخاطردفاع از تمامیت ارض ی کشور و حراست از حاکمیت  قانون حین انجام خدمت بالفعل یا به ارتباط وظیفه دولتی معلول   -۳

 شده باشد. 

سالح نیروهای دولتی معلول شده  قلیه و خفیفه و یا فیر های سالح های ث ،شخص ی که به اثر اعمال تروریستی و ضد دولتی از قبیل فیر -۴

 .باشد

 ماده چهارم: 

 اشخاص مندرج ماده دوم این طرزالعمل مستفید شده میتواند.  -۱

ازخدمات بورسیه های تحصیلی در  معلول و  شهد وبرادر شهید که تحت سرپرستی شهید قرارداشته است  بدون شوهر  وخواهر  دختر   -۲

 روشنایی قانون حقوق وامتیازات معلولین ، ورثه شهدا ومفقودین مستفید شده میتوانند. 

 : پنجمماده 

خص آن پیش  شپرداخته میتواند که معلولیت ویا درجه مدر صورت به تحصیل در رشته معین این طرز العمل اشخاص مندرج ماده دوم 

 . ل در آن رشته نباشد یشرط تحص

 ششم: ماده 

را با تفکیک مصارف در صورت موجودیت مطابق سهیمه مندرج   یه هاو نوع بورس   یه هات تحصیالت عالی شرایط کاندیدان به بورسار وز 

قاون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا   ۱۰فصید برای معلولین واجد شرایط و ماده ٪۷ قانون حقوق امتیازات معلولین ۱۹ماده  ۲فقره 

 . امور شهدا و معلولین اطالع می دهددولت در به وزارت فیصد برای بازمانده گان واجد شرایط شهدا و مفقودین مجموعآ  ٪۷و مفقودین

 : تمفهماده 

بازمانده گان شهدا و مفقودین واجد شرایط که قبآل  راجستر شده اند همراه با وثیقه خط شرعی خویش و اشخاص دارای معلولیت واجد 

دولت در امور    به وزارت  در مرکز تنظیم امور بورسیه ها      به کمیته موظف  راجستر شده اند همراه با سند تثبیت معلولیت شرایط که قبال  

 . در والیات به دفاتر والیتی مراجعه نماید و  شهدا و معلولین



 : م هشتماده 

بعد ازاخذ کارت وثبت به مرکز وآمریت های معلول طبیعی یا مادرزاد و سایر کتگوری های معلولیت که قبال راجستر نشده باشند میتوانند 

 شهدا ومعلولین والیات غرض اشتراک درپروسه بورسیه های تحصیلی مراجعه نمایند.

 : نهم ماده 

نموده و ازطریق محاکم طی مراحل بازمانده گان شهدا و مفقودین که قبال راجستر نشده باشند وثیقه خط شرعی خویش را از مرکز و والیات 

 نمایندبعدا جهت مراحل بعدی به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مراجعه 

 : دهمماده 

تحصیلی دوره   از بورسیه های این طرزالعمل در صورت داشتن شرایط ذیل  2رج ماده معلولین و بازمانده گان شهدا و مفقودین مند

  مستفید میگردند: لیسانس 

   .سند تابعیت افغانستان را دارا باشد -۱

   را داشته باشد.  ۱۲سند فراعت صنف  -۲

 . تحت تعقیب عدلی و قضایی قرارنداشته باشد -۳

 فیصد باشد   ٪۷۰دوره ثانوی حداقل  اخیر برای دوره لیسانس مجموع نمرات سه سال  -۴

 . سند تثبیت معلولیت را دارا باشند معلول  و  وثیقه خط شرعیوارث شهید  -۵

 .نگردد وی  تحصیلی دورهانی الزم برای تحصیل در رشته مربوط بوده و معلولیت وی مانع ودارای توانمندی های ر  واجد شرایط کاندید -۶

 ماده یازدهم : 

 به وزرات تحصیالت عالی معرفی میگردند. یه بعد از اخذ امتحان رقابتی کاندیدان موفق همراه با اسناد مکمل مطابق به شرایط بورس

   :دوازدهمماده 

سایر معلولین وورثه شهدا کمیسیون عالی توزیع بورسیه ها  ، وفق این طرزالعمل بر تعداد معین کاندیدان سهمیه  در صورت عدم تکمیل 

ساله مکتب شامل پروسه امتحان بورسیه  ومفقودین  را که باقی شرایط بورسیه هارا حایز باشند بدون درنظرداشت فیصدی نمرات سه 

 های تحصیلی ساخته میتوانند. 

   :همسیزدماده 



افراد دارای معلولیت ،ورثه شهدا ومفقودین مکلف به رعایت قوانین تحصیالت عالی واصول بورسیه های خارجی ازآغاز الی ختم دوران  

 تحصیل میباشند. 

 :  چهاردهمماده 

با اسناد مکمل آن که خود  تحصیلی خویش را اختصاص ی ط بورسیه های یشرا  ینداخله و امنیت ملی مستحقین و واجد ،وزارت های دفاع

نموده و از این طریق جنسا به  رسما ذریعه مکاتیب به اسرع وقت به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین معرفی طی مراحل کرده باشند 

 . ی شودوزارت محترم  تحصیالت عالی فرستاده م

   :پانزدهم ماده 

عالوه از بورسیه های اختصاص ی، معلولین نظامی و ورثه شهداء نظامی مثل سایر معلولین وورثه شهدا میتوانند در امتحانات بورسیه های  

 ملکی اشتراک و مستفید گردند.

  :نزدهم شاماده 

را به ترکیب ذیل ایجاد داخلی     ته کمیوتنظیم بهتر امور بورسیه های خارجی    طبیق این طرزالعمل ت  جهت معلولین    و امور شهدا  دولت ت  زار و 

 مینماید:

 س پالن و پالیس ی به حیث ریس کمیته  یری .1

 س تنظیم خدمات اجتماعی به حیث عضو  یری .2

 س نظارت و ارزیابی به حیث عضو یری .3

 س منابع بشری به حیث عضویری .4

 : مهفده ماده 

 وظایف و مسولیت های کمیته  

شرایط را تحلیل و مورد ارزیابی قرار  ین، سوابق کاری، شرایط بورسیه مهارت های الزم واجدنامزد بورسیه سوانح  تثبیت همزمان با  •

 میدهد.

 از مطابقت بورسیه ها با قوانین، مقرره ها ، مصوبه ها و طرز العمل های موجود.حصول اطمینان  •

 بورسیه ها را با مقام رهبری وزارت شریک و هدایات الزمه اخذ نمایند. طی مراحل پروسه تاخیر  علت  کمیته موظف است  •

 : هجدهم ماده 

میتوانند تعدیل ،حذف وایزاد رادراین طرزالعمل بورسیه ها  تهو کمی امور شهدا و معلولین دولت در درصورت لزوم و ضرورت وزارت 

 .پیشنهاد نماید

  :م نوزده ماده 



درو  دولت  و  زارت  بهتر   امورشهدا  تطبیق  جهت  العمل   معلولین  طرز  های    این  بورسیه  موارد  سایر  شده  امضا  های  نامه  تفاهم  بر  مبتنی 

 تحصیلی را در مقاطع مختلف ادارات ذیربط هماهنگ میسازد.  

 : مبیستماده 

 . جرا می باشدال امور شهدا و معلولین مرعی ا دولت وزرات قام ماده ترتیب و بعد از منظوری م 23این طرزالعمل در 

 اعضاء کمیسیون تهیه این طرزالعمل:

 محمد الدین "قانع" مشاور ارشد وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

 وحیدهللا صافی سرپرست ریاست امورمعلولین  

 سید عالم "هاشمی" رئیس تنظیم خدمات اجتماعی 

 

 منظور کننده:    

 و معلولین  ءوزارت دولت در امور شهدا مقام            


