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 و موسسات ها  پوهنتون تنظیم بورسیه های تحصیلی به العمل طرز 

افغانستان  تحصیالت عالی خصوص ی  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1398سال   

: مقدمه   

وفرصت های بهتر تحصیلی برای معلولین وورثه شهدا وزارت  دولت درامورشهدا  ومعلولین بخاطر فراهم آوری زمینه ها 

مطابق مکانیزم کاری تفاهمنامه های همکاری را با تعدادی ازپوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی خصوص ی عقد نموده 

 است.

بنا بخاطر ارایه خدمات وتسهیالت بیشتر وتامین دسترس ی برای آنعده از معلولین وورثه شهدای که بنا بردالیل گوناگون 

 به پوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی خصوص ی این طرزالعملازتحصیل محروم هستند  جهت شمولیت وراه یابی آنها 

 تدوین گردیده است. 

 ماده اول 

 مبنا

شهدا و مفقودین جریده رسمی  و تعدیل جریده ، ورثه معلولین وامتیازات  مطابقت به مواد  قانون حقوق  این طرزالعمل در 

و تفاهم نامه فی مابین وزرات دولت در امور شهدا و معلولین وزارت  های معارف و تحصیالت عالی و تفاهم   1099رسمی شماره  

و معلولی امور شهدا  در  فی مابین وزارت دولت  ها   هانامه  پوهنتون  و  وضع طرح و خصوص ی    وموسسات تحصیالت عالی    ن 

 میگردد. 

 هدف

 ماده دوم 

به بورسیه ها شهدا و مفقودین واجد شرایط جهت فراگیری معظم ورثه ، این طرزالعمل به منظور معرفی نمودن معلولین 

ترتیب گردیده است.  تهیه و خصوص ی وموسسات تحصیالت عالی  تحصیالت عالی به سویه لیسانس در پوهنتون هاو   

 ماده سوم 

 اصطالحات  

:افاده می نمایدرا در این طرزالعمل مفاهیم ذیل  آتیاصطالحات   



د  یکه به رویت وثیقه شرعی از سایر حقوق و امتیازات ورثه مستف  . افراد میباشد عبارت از آن عده  : هدا و مفقودینورثه ش

ودرقانون حقوق وامتیازات معلولین وورثه شهدا تذکر  شده میتواند یعنی شهرت اش به رویت تذکر تابعیت درج وثیقه باشد

   رفته است. 

.که درقانون حقوق وامتیازات معلولین تعریف شده استشخص ی  : معلول   

ات دولت در امور شهدا و معلولین تفاهم  ر تحصیلی عبارت ازآن پوهنتون و یا موسسه تحصیالت عالی میباشد که با وز  مرجع

  . باشد نمودهنامه امضا 

وزرات دولت در امور شهدا و معلولین : معرفی کننده  

 مستفدین : عبارت ازمعلولین ، ورثه شهدا ومفقودین 

 ماده  چهارم 

بررس ی نموده  این طرزالعمل قانون   را درمطابقت به مستفدینمکلفیت دارد تا تمام اسناد تنظیم خدمات اجتماعی ریاست 

   . نمایدکامل اجراات  اطمینان  بعد از

 ماده پنجم 

ازکارمندان ریاست خویش را بحیث نماینده وهماهنگ کننده با پوهنتونها  وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین یکتن 

 وموسسات تحصیالت عالی معرفی نماید. 

 ماده ششم 

   . معلولین جنگی و غیر جنگی میتواند از مزایایی این طرزالعمل مستفید شوند

 ماده هفتم  

   . میباشدمجزا  در مطابقت با قانون  سهم معلولین با شهدا و مفقودین 

 ماده  هشتم 

ات ذیصالح  یکتن ازورثه  منظوری مقام بعد از باشد متقاضیان بخش معلولین بیشترازی تعداد بورسیه هادر صورتیکه 

 معلولین ازبورسیه ها مستفید شده میتواند.

   . از این بورسیه ها مستفید شوند ان معلولینندز ر ف صرف

 ماده نهم 

 هرکدام از مستفدین فقط یکبارمیتواند ازمزایا وامتیازات بورسیه ها برخوردارشوند.  



 ماده دهم  

مستفدین زمانی میتوانند درپوهنتون ها وموسسات تحصیالت عالی خصوص ی معرفی شوند که پروسه امتحانات را موفقانه  

 سپری نموده باشند.

 ماده یازدهم  

را  بعد  خویش  در صورتیکه معلول خودش نتواند ازفرصت تحصیل استفاده کند به عوض خود فرزند واجد شرایط 

 ازمنظوری مقام وزرات معرفی نماید.

 ماده دوازدهم  

وزارت دولت   40مستفدین درصورت میتوانند ازامتیازات ومزایای بورسیه های تحصیلی استفاده نمایند که ثبت دفتر م

 درامورشهدا ومعلولین باشند. 

 ماده سیزدهم  

رات  هر معلول ، ورثه شهید و مفقودین که از این طریق غرض تحصیل معرفی میگردد مکلف به رعایت تمام اصول و مقر 

  . آن پوهنتون بوده و در صورت تخلف این اداره مسولیت ندارد 

 ماده چهاردهم  

ماده   پانزدهاین طرزالعمل جهت استفاده  بهتر از بورسیه  پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی خصوص ی داخلی در 

.گردیده که بعد از منظوری مقام وزرات دولت در امور شهدا و معلولین قابل اجرا میباشد  ترتیب   

 ماده پانزدهم  

شد به رعایت وتطبیق قانون ارجحیت داده میشود.هرگاه یکی ازموادات این طرزالعمل درمغایرت با قانون با  

   اعضاۀ کمیسیون 
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 منظور کننده

 مقام وزرات دولت در امور شهدا و معلولین 

 

 

 

 

 

 


