
حیم الر  نالرحم  هللا بسم   

 طرزالعمل توزیع و استفاده از بورسهای تحصیلی برای اشخاص دارای معلولیت و بازمانده گان شهدا و مفقودین  

 مقدمه 

تحصیل و تعلیم حق هر انسان است با در نظرداشت احکام قانون تحصیل تا درجه لیسانس حق هر افغان است بنآ دولت خود را مکلف میداند  

جان شیرین شان را قربانی نموده اند تا به قهرمانی های آن ارج گذاری نموده وارثین شهدا و تا به پاس خدمات و قربانی آنیکه بخاطرنجات کشور 

دین و اشخاص دارای معلولیت را در عرصه های مختلف حمایت نماید و در زمینه تحصیل خوبتروبهتر را برای انها مساعد نماید که اینکه  مفقو 

. جهت شفافیت هر چی بهتردر توزیع و استفاده از بورسیه های تحصیلی این ظرزالعمل وضع میگردد  

 مبناۀ  

 ماده اول :

تامین عدالت اجتماعی و استفاده بهتر  ،تطبیق تفاهم نامه هافی مابین وزارت دولت درامورشهداومعلولین وادارات مربوط این طرزاملعل به منظور 

قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین و   ۱۸ماده و ن قانون حقوق و امتیازات معلولی ۳۹یلی بر مبنای ماده از بورسهای تحص

خصوص ی داخل کشور وضع گردیده است . های تحصیالت در خارج و پوهنتون  مقرره و الیحه بورسهای   

 ماده دوم اصطالحات 

: اصطالحات اتی این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می نمایند  

بازمانده گان شهدا و مفقودین -۱  

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

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

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

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

معلول شخص ی است که :  -۲  

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

ر عرصه های اجتماعی و اقتصادی گردد توانمندی او د  

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

.شده باشد  

 ماده سوم:  



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

 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 باشد لیه و خفیفه و یا فیر های سالح های ثق ،شخص ی که به اثر اعمال تروریستی و ضد دولتی از قبیل فیر -۴  

اشخاص مندرج ماده دوم این طرزالعمل مستفید شده میتواند. -۵  

خدمت مکلفیت عمومیعسکر شهید و یا مفقود  دختربدون شوهر پسر معلول ویا مصروف تعلیم و یا انجام ،  زوج یا زوجه -۶  

خواهربدون شوهر برادرکه معلول و یا مصروف تعلیم  و یا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکر شهید و یا مفقود مشروط براینکه   ،پدر مادر-۷

 شهید و یا مفقود قبل از شهادت یا مفقودیت متکفل معیشت آنها بوده است 

ه باشد  طفل صلبی شهید یا مفقود که بعد ازشهادت یا مفقودیت وی از زن حامله او تولد شد -۸  

 ماده چهارم:

اشخاص مندرج ماده دوم در صورتیکه به تحصیل در رشته معین پرداخته میتواند که معلولیت ویا درجه مستخص آن پیش شرط تحصل در آن  

.رشته نباشد  

 ماده پنجم

ماده  ۲و نوع بورسها را با تفکیک مصارف در صورت موجودیت مطابق سهیمه مندرج فقره وزرات تحصیالت عالی شرایط کاندیدان به بورسهای 

  ٪۷قاقون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین ۱۰فصید برای معلولین واجد شرایط و ماده ٪۷قانون حقوق امتیازات معلولین  ۱۹

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

 ماده ششم 

به دفاتر والیتی و ازطریق ویب سایت ، تیلفون ، ایمیل ، امور شهدا معلولین معلومات مربوط به این بورسها را از طریق مکاتیب  دولت دروزارت 

و برای سرعت کار و جلوگیری از ضیاع بورسیه های تدابیر الزم را اتخاذ می نمایدهمگانی به اطالع معلولین و بازمانده گان شهدا می رساند رسانه   

 ماده هفتم : 

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

راجستر شده اند همراه با سند تثبیت معلولیت کمیسیون صحی تثیبت معلولیت در مرکزبه وزارت کار اموراجتماعی شهدا شرایط که قبال 

به دفاتر والیتی مراجعه نماید  معلولین و در والیات   

 ماده هشتم : 



  دولت درمعلول طبیعی یا مادرزاد و سایر کتگوری های معلولیت که قبال راجستر نشده باشند میتوانند معرفی خط رسمی خویش را به وزارت 

  به شعباتسند تثیبت معلولیت خویش جهت کسب امور  شهدا و معلولین درمرکز و ووالیات صرف به منظورمعرفی به بورسهای تحصیلی 

 معلولیت  در مرکز و والیات بدست آورند

 ماده نهم :

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

 ماده دهم : 

معرفی به بورسها تحصیلی دوره لیسانس این طرزالعمل در صورت داشتن شرایط ذیل 2رج ماده مفقودین مندمعلولین و بازمانده گان شهدا و 

 شده میتوانند 

سند تابعیت افغانستان را دارا باشد   -۱  

و یا در صورت ضرورت باالترازآن را داشته باشد   ۱۲سند فراعت صنف  -۲  

ازاهلیت، لیاقت،و حسن سلوک برخودار باشند -۳  

تحت تعقیب عدلی و قضایی قرارنداشته باشد  -۴  

فیصد باشد  ٪۷۰دوره ثانوی حداقل  اخیربرای دوره لیسانس مجموع نمرات سه سال  -۵  

سند تثبیت معلولیت را دارا باشند معلول و  وثیقه خط شرعیوارث شهید -۶  

نگردد  های وی تحصیلی انی الزم برای تحصیل در رشته مربوط بوده و معلولیت وی مانع تقاضا و کاندید دارای توانمندی های ر  -۷  

 ماده یازدهم : 

برای انتخاب و معرفی کاندیدان واجد شرایط با رعایت معین کشورهای بور س دهنده ، امتحان رقابتی در بین کاندیدان که طبق این طرزالعمل  

انتخاب میگردد. توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان ورزات هایمربوط،معارف ،تحصیالت عالی تحت نظروزارت دولت در امور شهدا و  

معلولین در مرکزو والیات اخذ میگردد. کاندیدان واجد شرایط مرتبط به نیرو های دفاعی و امنیتی اسناد شان توسط ادارات مربوطه ترتیب 

 گردیده به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مکلف است تا اسناد مذکور را جنسا و رسما به وزارت تحصیالت عالی ارسال نماید.

 ماده دواز دهم 

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

 ماده سیزدهم 

پیرامون حد فیصدی اوسط  وقع در صورت عدم تکمیل تعداد معین کاندیدان به وفق این طرزالعمل کمیسیون عالی توزیع بورسیه ها عندامل

فیصد تصمیم اتخاذ می نماید ٪۷۰نمرات سه سال اخیر دوره ثانوی کمتر از   

 ماده چهارده هم 

و برگشت به افغانستان را کتبا ازکاندید و وکال کاندید اخذ می نماید امور شهدا و معلولین تضمین فراگیری موفقانه دروس  دولتوزارت   



 ماده پازدهم  

موفقانه بورس بوده و در  استفاده کنند های بورسیه های تحصیلی بر وفق این طرزالعمل مطابق مقرره و الیحه توزیع بورسها ملزم به فراگیری 

به وی برخورد میگردد   تقنینیمطابق احکام اسناد صورت ضیاع وقت   

 ماده شانزدهم 

کمیسیون های داخلی را برای تنظیم امور این طرزالعمل ایجاد می  طرزالعملطبیق هر چی بهتر این  ت  جهتمعلولین  وامور شهدا  دولتوزرات 

 نماید 

 ماده هفدهم 

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

.پیشنهاد نماید  

 ماده هجدهم 

درامورشهدا ومعلولین جهت تطبیق بهترتفاهم نامه درهمکاری با ادارات سکتوری مربوط زمینه تحصیل بهتررادرمقاطع مختلف زارت دولت و 

 وارثین شهدا مفقودین وافراد دارای معلولیت فاهم میسازد. 

 ماده نزده هم: 

 

 ماده بیستم

مرعی اجرا می  موافقه کتبی ادارات مربوطامور شهدا و معلولین و  دولتماده ترتیب و بعد از منظوری مقامات وزرات  ۱۹این طرزالعمل در 

.باشد  

 

 

امور شهدا و معلولینوزرات  دولت وزرات   

 

 

 


