د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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ممرره بورس ها و تحصیالت در خارج کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ نشر )۵۱( :میزان سال  ۵۸۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۹۲۹( :

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ
ممررۀ بورس ها و تحصیالت در خارج
شماره)۶۶( :
مؤرخ ۶۸۳۶/۷/۹

ممررۀ بورس ها و تحصیالت در خارج را که بداخل ( )۱فصل و ( )۲۲ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسالمی
افغانستان تصویب گردیده ،منظور میدارم.
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این ممرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات ممرره بورس ها
و تحصیالت در خارج
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

مبنی۶.........................................................................................

مادۀ دوم:

هدف۶.........................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۶..................................................................................

مادۀ چهارم:

مصارف بورسیه ها۶........................................................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

طرز استفاده از بورس

مادۀ پنجم:

شرایط استفاده کنندۀ بورس۸...............................................................

مادۀ ششم:

رشته تحصیل۸...............................................................................

مادۀ هفتم:

ختم موفمانۀ بورس۴........................................................................

مادۀ هشتم:

عدم استفاده مجدد از عین سکالرشپ۴....................................................

مادۀ نهم:

بورس رلابت آزاد۴..........................................................................

مادۀ دهم:

بورس ممید به پروژه۵......................................................................

فصل سوم
حموق و مکلفیت های محصل بورسیه
مادۀ یازدهم:

مزد و سایر حموق۵.......................................................................

مادۀ دوازدهم:

گزارش تحصیل۵...........................................................................

مادۀ سیزدهم:

عدم تغییر رشته۶..........................................................................

مادۀ چهاردهم:

ارایه اسناد تحصیل۶.......................................................................

مادۀ پانزدهم:

مکلفیت های محصل بورسیه۶...........................................................

مادۀ شانزدهم:

تعمیب عدلی۷...............................................................................
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فصل چهارم

توزیع بورس ها

مادۀ هفدهم:

توحید و انسجام۷..........................................................................

مادۀ هجدهم:

کمیسیون ها۳...............................................................................

مادۀ نزدهم:

مکلفیت های کمیسیون۳...................................................................

مادۀ بیستم:

مکلفیت وزارت امور خارجه۳............................................................

مادۀ بیست و یکم:

مکلفیت های ادارات معرفی کننده۹.......................................................

مادۀ بیست و دوم:

تحصیالت عالی از طریك تشبثات خصوصی۹...........................................

فصل پنجم
احکام متفرله
مادۀ بیست و سوم:

موارد عدم تطبیك احکام این ممرره۶۱....................................................

مادۀ بیست و چهارم:

انفاذ۶۱........................................................................................

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

ممررۀ بورس ها و تحصیالت در خارج
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:

AC
KU

این ممرره به منظور تنظیم امور بورس ها و ادامه تعلیم و تحصیل متعلمین ،محصلین ،معلمین ،استادان و سایر کارکنان
ادارات دولتی در مؤسسات تعلیمی ،تحصیلی و تحمیمی کشور های خارجی ،وضع گردیده است.
هدف
مادۀ دوم:

اهداف این ممرره عبارت اند از:

 -۵ارتمای سطح دانش و تجربه مسلکی متعلمین ،محصلین ،معلمین ،استادان و سایر کارکنان ادارات دولتی با استفاده از
کسب مهارت های جدید.

 -۲آگاهی از تحوالت و انکشافات رشته های مختلف علوم ،تکنالوژی معاصر و استفاده مؤثر از اصول و تجارب لبول
شدۀ بین المللی ،جهت ارتمای ظرفیت مسلکی اداره و عرضۀ خدمات مفید.

 -۸تحکیم روابط و توسعۀ مناسبات فرهنگی ،ایجاد تفاهم و همکاری های علمی و تخنیکی میان جمهوری اسالمی
افغانستان و دول متحابه یا مؤسسات بین المللی بورس دهنده.
 -۲سهم گیری در انکشاف التصادی -اجتماعی جامعه و استحصال بهتر خدمت.
 -۱آشنائی با فرهنگ سایر کشور ها.
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اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این ممرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
 -۵بورس :هر نوع تعلیم ،تحصیل ،تحمیك ،تتبع ،ستاژ و توسعه معومات است که زمینه کسب آن در خارج از کشوربرای
متعلمین ،محصلین ،معلمین ،استاذان و سایر کارکنان ادارات دولتی ،مهیا می گردد.
 -۲سکالرشپ :بورس دراز مدت است که به موجب آن زمینۀ کسب تعلیمات یا تحصیالت عالی ،غرض اخذ دیپلوم
بکلوریا ،مافوق بکلور یا ،لیسانس یا باالتر از آن در یکی از مکاتب ،پوهنتون ها یا مؤسسات علمی ،تحمیمی ثبت شدۀ خارج
از کشور ،مهیا می گردد.
 -۸فیلوشپ :بورس کوتاه مدت است که به موجب آن زمینه توسعه معلومات و تتبع و کسب تجارب علمی در علوم طبیعی
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و اجتماعی و تکنالوژی معاصر شامل پروگرام های مشاهده وی ،ستاژ ،کورس های تربیوی و سایر انواع پروگرام های
نظری و عملی در خارج از کشور ،مهیا می دد.

 -۲بورس ممید به پروژه :بورسی است که در پروژه های تحت نظر یا پروژه های امداد تخنیکی و التصادی دول متحابه و
مؤسسات بین المللی بر اساس لرارداد توأمیت یا سایر موافمتنامه ها به منظور ارتمای ظرفیت کاری ادارۀ مربوطه
اختصاص می یابد.

 -۱بورس غیرممید به پروژه :بورسی است که از طرف دول متحابه یا مؤسسات بین المللی ،در رشته های متعدد به دولت
جمهوری اسالمی افغانستان اختصاص می یابد.

 -۱تریننگ :دسترسی به کسب معلومات و مهارت های تیوریکی و میتودیکی است که بشکل نظری و عملی جهت بلند
بردن ظرفیت ها در کوتاه مدت تدویر می یابد.

 -۷محصل بورسیه :شخصی است که با استفاده از یکی از بورس های مندرج این ممرره به خارج کشور اعزام می گردد.
مصارف بورسیه ها
مادۀ چهارم:
مصارف بورسیه ها به یکی از اشکال ذیل تمویل می گردد:
 -۵تمام مصارف تحصیلی به شمول کرایه رفت و آمد محصل بورسیه یا یک لسمت عمدۀ آن از طرف حکومات یا
مؤسسات خارجی و یا بین المللی ،پرداخته می شود.
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 -۲تمام مصرفات تحصیلی به شمول کرایه رفت و آمد محصل بورسیه یا یک لسمت عمدۀ آن از طرف حکومت افغانستان
یا مؤسسات غیرحکومتی ،پرداخته می شود.

فصل دوم
طرز استفاده از بورس
شرایط استفاده کنندۀ بورس
مادۀ پنجم:
شخصی از بورس مندرج این ممرره استفاده نموده می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:
 -۵سند تابعیت افغانستان را داشته باشد.
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 -۲سند فراغت حد الل صنف دوازدهم یا باالتر از آن را داشته باشد.

در صورتیکه شرایط و مشخصات پیشنهاد شده مرجع بورس دهنده ایجاب نماید ،کاندید پاینتر از بکلوریا ،نیز به بورس
معرفی شده می تواند.

 -۸کارکن ادارۀ دولتی دارای حد الل دو سال سابمه خدمت بالفعل در ادارۀ مربوطه باشد.
 -۲از اهلیت ،لیالت و حسن سلوک برخور دار باشد.
 -۱تحت تعمیب عدلی و لضائی لرار نداشته باشد.

 -۱سایر شرایط و مشخصات پیشنهاد شدۀ مرجع بورس دهنده را دارا باشد.
رشتۀ تحصیل
مادۀ ششم:

( )۵رشتۀ تحصیل کاندید پروگرام سکالرشپ متعلمین و محصلین به اساس نیازمندی ها و پروگرام های انکشافی دولت در
تفاهم با مراجع بورس دهنده ،تعیین می گردد.
( )۲رشتۀ تحصیل کاندید پروگرام سکالرشپ کارکن ادارۀ دولتی با نظرداشت رشتۀ تحصیل یا خصوصیت وظیفوی وی
تعیین می گردد.
( )۸رشتۀ تحصیل بورسهای رلابتی آزاد ،مطابك رشته های پیشنهاد شدۀ مراجع بورس دهنده از طریك امتحان ،تعیین می
گردد.
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ختم موفمانۀ بورس
مادۀ هفتم:
( ) ۵هر گاه محصل بورسیه ،مدت معینه بورس را موفمانه سپری نموده باشد ،نمی تواند لبل از ایفای حد الل دو سال
خدمت بالفعل از بورس دیگر استفاده نماید ،مگر اینکه کشور بورس دهنده به ادامۀ تحصیالت باالتر وی موافمه نموده
باشد.
( )۲هر گاه کارکن دولت ،جهت کسب تحصیالت تحت پروگرام سکالرشپ ،فیلوشپ یا تریننگ های کوتاه مدت مطابك
احکام این ممرره ،بخارج اعزام می گردد ،مکلف است ،بعد از ختم پروگرام بوطن عودت نموده و تجارب خود را طبك
حکم مندرج مادۀ هشتادم لانون کار در اختیار ادارۀ معرفی کننده لرار دهد.
عدم استفادۀ مجدد از عین سکالرشپ
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مادۀ هشتم:

( )۵شخصیکه یک مرتبه از سکالرشپ استفاده نموده و سند موفمانه را بدست آورده باشد ،بار دوم از عین سکالرشپ یا
مشابه آن استفاده نموده نمی تواتد.

( )۲شخصیکه یک مرتبه از سکالرشپ استفاده نموده و بدون داشتن عذر معمول ،موفك به گرفتن درجه علمی معینه نشده
باشد ،بار دیگر از سکالرشپ ،استفاده کرده نمی تواند.
بورس رلابت آزاد
مادۀ نهم:

شخصی می تواند از بورس رلابت آزاد مؤسسات بین المللی و مراجع تحصیلی کشورهای خارجی استفاده نماید که واجد
شرایط ذیل باشد:

 -۵داشتن شرایط مندرج اجزای (۱-۲-۸-۲-۵و )۱مادۀ پنجم این ممرره.
 -۲سپری نمودن موفمانۀ امتحان رلابتی.
 -۸ارایۀ سند لبولی از مرجع بورس دهنده.
 -۲ثبت کاندید در وزارت تحصیالت عالی.
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بورس ممید به پروژه
مادۀ دهم:
( )۵بورس ممید به پروژه از طرف ادارۀ مربوطه صرف به شخصی داده می شود که حد الل دو سال در پروژه یا مؤسسه
مربوط ایفای وظیفه نموده و از خود شایستگی نشان داده باشد.
( )۲در صورتی که شخص واجد شرایط مندرج فمرۀ ( )۵این ماده در ادارۀ مربوطه موجود نباشد ،شخصی که دارای
شایستگی بوده و کمتر از دو سال خدمت نموده باشد ،نیز کاندید شده می تواند.

فصل سوم
حموق و مکلفیت های محصل بورسیه

مادۀ یازدهم:
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مزد و سایر حموق

( )۵م علمین مکاتب ،استادان مؤسسات تحصیالت عالی و سایر کارکنان ادارات دولتی که با استفاده از سکالرشپ به خارج
از کشور اعزام می گردند ،در جریان تحصیل مستحك اخذ مزد و سایر حموق رتبه اصلی با تمام اجزا و ضمایم آن الی ختم
دورۀ معینۀ تحصیل شناخته می شوند.

( )۲شخصی که از طرف مؤسسه خصوصی به بورس معرفی می گردد ،مزد و سایر حموق وی طبك ممررات خاص
مؤسسۀ مربوط پرداخته می شود.

( )۸کارکن ادارۀ دولتی که جهت اجرای تحمیمات علمی و فراگیری میتودولوژی ،شرکت در محافل علمی ،مطالعات
مشاهداتی و سایر بورس های کوتاه مدت به خارج سفر می نماید الی تکمیل دورۀ مربوط ،مستحك معاش و امتیازات
مندرج فمرۀ ( )۵این ماده می باشد.
گزارش تحصیلی
مادۀ دوازدهم:
( )۵اشخاص مندرج فمرۀ ( )۵مادۀ یازدهم این ممرره مکلف اند ،گزارش تحصیلی شان را در ختم هر سمستر از طریك
نمایندگی سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان به وزارت تحصیالت عالی ،ارایه نمایند.
( )۲نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان مکلف اند ،گزارش های مندرج فمرۀ ( )۵این ماده را از طریك
وزارت امور خارجه به وزارت تحصیالت عالی ارسال نمایند هر گاه محصل بر اساس گزارش تحصیلی ناکام یا از ادامۀ
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تحصیل خود داری نموده باشد ،امتیازات پیشبینی شدۀ مندرج مادۀ یازدهم این ممرره از تاریخ ناکامی یا لطع تحصیل،
پرداخته نمی شود.
( )۸وزارت تحصیالت عالی گزارش تحصیلی محصلین بورسیه را بعد از ارزیابی و تائید ،جهت اجرای حموق و امتیازات
آنها طور رسمی به مراجع مربوطه گسیل می نماید.
عدم تغییر رشته
مادۀ سیزدهم:
محصل بورسیه نمی تواند رشتۀ تحصیلی معینه را بدون موافمۀ مرجع بورس دهنده ،تائید وزارت تحصیالت عالی و ادارۀ
مربوط تغییر دهد.
ارایه اسناد تحصیل
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مادۀ چهاردهم:

اسناد تعلیمی و تحصیلی محصل بورسیه از طرف مرجع بورس دهنده ،نمایندگی سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان
تصدیك و از طریك وزارت امور خارجه به کمیته های ارزیابی اسناد عملی وزارت تحصیالت عالی و معارف ارایه می
گردد.
مکلفیت های محصل بورسیه
مادۀ پانزدهم:

محصل بورسیه حین الامت در مرجع بورس دهنده ،مکلف به رعایت نکات ذیل می باشد:

 -۵حفظ شئونات ،حیثیت ملی و ارزش های مندرج لانون اساسی و سایر اسناد تمنینی کشور.

 -۲رعایت لوانین و ممررات مرجع بورس دهنده و مؤسسۀ تعلیمی یا تحصیلی و تحمیمی مربوطه.
 -۸توجه جدی به تحصیل و رعایت تعهدنامۀ استفاده از بورس.
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تعمیب عدلی
مادۀ شانزدهم:
محصل بورسیه ایکه در جریان تحصیل مرتکب تخلف از احکام لوانین و ممررات جمهوری اسالمی افغانستان ،مرجع
بورس دهنده و موسسۀ تعلیمی ،تحصیلی و تحمیمی گردد ،بورس وی لطع و متخلف مطابك احکام لانون تحت تعمیب عدلی
لرار می گیرد.

فصل چهارم
توزیع بورس ها
توحید و انسجام
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مادۀ هفدهم:

( )۵سکالرشپها و فیلوشپ ها از طریك وزارت امور خارجه استحصال می گردد ( )۲وزارت امور خارجه به اسرع ولت
بورس ها را به کمیسیون های مندرج مادۀ هجدهم این ممرره ارسال می نماید.
کمیسیون ها
مادۀ هجدهم:

( ) ۵به منظور توزیع بورس های تحصیلی (سکالرشپ ها) در وزارت تحصیالت عالی کمیسیونی به ترکیب ذیل ایجاد می
گردد:

 -۵وزیر تحصیالت عالی بحیث رئیس.

 -۲نمایندۀ با صالحیت وزارت امور خارجه بحیث عضو.
 -۸نمایندۀ با صالحیت وزارت معارف بحیث عضو.
 -۲نمایندۀ با صالحیت وزارت التصاد بحیث عضو.

 -۱نمایندۀ با صالحیت کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی بحیث عضو.
 -۱مسؤول روابط بین المللی وزارت تحصیالت عالی بحیث منشی.
( )۲به منظور توزیع بورس های کوتاه مدت (فیلوشپ ها) در کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی،
کمیسیونی به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
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 -۵رئیس ادارۀ خدمات ملکی کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی بحیث رئیس.
 -۲نمایندۀ با صالحیت وزارت امور خارجه بحیث عضو.
 -۸نمایندۀ با صالحیت وزارت تحصیالت عالی بحیث عضو.
 -۲نمایندۀ با صالحیت وزارت التصاد بحیث عضو.
 -۱نمایندۀ با صالحیت وزارت کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین بحیث عضو.
 -۱رئیس تربیه و انکشاف کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی بحیث منشی.
( )۸کمیسیون های مندرج فمره های (۵و )۲این ماده به منظور تنظیم امور بورس ها و تطبیك مواد این ممرره با نظرداشت
شرایط مراجع بورس دهنده عندالمولع تشکیل جلسه می دهند.

مکلفیت های کمیسیون
مادۀ نزدهم:
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( )۲وظایف و صالحیت های کمیسیون های مندرج فمره های (۵و )۲این ماده توسط الیحۀ جداگانه تنظیم می گردد.

( )۵کمیسیون توزیع بورس های تحصیلی (سکالرشپ ها) مکلف است ،بورس ها را بعد از مطالعه و ارزیابی به طور
عادالنه با نظرداشت نیازمندی های عینی تمسیمات نموده به اسرع ولت به اطالع ادارات ذیربط برساند.
وزارت تحصیالت عالی کمیته مشخص از استادان را بمنظور اخذ امتحان توظیف می نماید.

( )۲کمیسیون توزیع بورس های کوتاه مدت (فیلوشپ ها) مکلف است ،سهمیۀ هر ادارۀ دولتی را با نظرداشت نیازمندی
های عینی و سهمیه والیات تثبیت و به اسرع ولت جهت مطالبه کاندیدان واجد شرایط به ادارات مربوط اطالع دهد.
( )۸کمیسیون های مندرج فمره های (۵و )۲این ماده مکلف اند ،اسناد کاندید سکالرشپها و فیلوشپ ها را بعد از تائید ،به
وزارت امور خارجه ارسال نماید.

مکلفیت وزارت امور خارجه
مادۀ بیستم:
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( ) ۵وزارت امور خارجه اسناد تعلیمی و تحصیلی کاندیدان را همراه با سایر اسناد مورد ضرورت به مرجع بورس دهنده
ارسال میدارد.
( )۲وزارت امور خارجه برای کاندیدان ،پاسپورت الزم صادر و در لسمت اخذ ویزه های مورد نیاز آنها الدام می نماید.
( ) ۸نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان مکلف اند ،بعد از آنکه محصلین افغانی در مؤسسات تحصیلی خارج
از کشور ،شامل گردیدند ،برای آنها دوسیه های جداگانه ترتیب و تمام گزارشات و معلومات مربوط را در آن درج و د
رختم هر سمستر از طریك وزارت امور خارجه به مراجع ذیربط داخلی اطالع دهند.
( )۲نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان مکلف اند به شکایات محصلین بورسیه رسیدگی نمایند.
مکلفیت های ادارات معرفی کننده
مادۀ بیست و یکم:
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وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند ،حین معرفی کاندیدان بورس ها ،نکات ذیل را رعایت نمایند:
 -۵در نظر گرفتن سابمه کاری ،لیالت ،شایستگی و تجربه.

 -۲ترتیب و ارسال شهادتنامه و نمرات سه ساله کاندید بورس ها به لسان انگلیسی و سایر لسانهای مورد ضرورت به
وزارت تحصیالت عالی.

 -۸خانه پری دلیك فورمه های مربوط کاندید.

 -۲معرفی کاندید بورس در خالل مدت معینه.
تحصیالت عالی از طریك تشبثات خصوصی
مادۀ بیست و دوم:

( ) ۵تشبثات خصوصی می توانند بعد از اخذ جواز از وزارت تحصیالت عالی ،زمینه تحصیالت عالی را برای متعلمین،
محصلین و سایر اشخاص فراهم نمایند.
( )۲شرایط ثبت و اعطای جواز به تشبثات مندرج فمره ( )۵این ماده توسط الیحۀ جداگانه ایکه از طرف وزارت
تحصیالت عالی وضع می شود ،تنظیم می گردد.
( )۸۹وزارت تحصیالت عالی مکلف است ،اجراآت و فعالیت های تشبثات مندرج فمره ( )۵این ماده را ولتا ً فولتا ً نظارت
نماید.
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فصل پنجم
احکام متفرله
موارد عدم تطبیك احکام این ممرره
مادۀ بیست و سوم:
محصلین بورسیه اردوی ملی ،پولیس ملی ،کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی و کارکنان ادارات دولتی و مختلط و سایر
اشخاصی که در کنفرانس ها ،سیمینارها ،سمپوزیم ها و ورکشاپ ها اشتراک می نمایند ،تابع احکام این ممرره نمی باشند.
انفاذ
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مادۀ بیست و چهارم:

این ممرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ ممررۀ بورس ها و تحصیالت در خارج منتشرۀ
جریدۀ رسمی شماره ( )۸۰۷مؤرخ  ۵۸۱۲/۲/۵۵و تعدیالت آن منتشرۀ جراید رسمی شماره ( )۲۸۸سال  ۵۸۱۳و شماره
( )۱۱۷سال  ۵۸۱۱و سایر احکام مغایر آن ملغی پنداشته می شود.
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