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رسمیَجریده َ
َ

مقرراتَبورسهاَوَتحصیالتَعالیَدرَخارج َ
َ
َ

فوقَالعادهَگڼه َ

پرلهَپسیَلمبرَ(َ )۶۳۷

َ

نیټهََ:چهارَشنبهَدََ۴۶۳۱کالَدَچنگاښَدَمیاشتیَ(َ )۴۴

دَافغانستانَدَجمهوریَدولتَرسمیَخپرونه َ

فرمانَشمارهََ۱۶۴مورخهََ۴۶۳۱/۶/۵۲مقامَصدارتَعظمیَ َ
َښاغلیَدوکتورَعبدالمجیدَوزیرَعدلیهَ! َ

کههه ههه م حرههه ور ههه عههر
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حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان مراتب فیصله شماره ( )۳۰۰۱جلسه تاریخی  ۳۱۳۱/۱/۷۲مجلس عالی وزراء را
شههماره ( )۳۲مههور  ۳۱۳۱/۳/۷۲وزارت پ ه ن راج ه ههه مبههررات ورسههها و تحصههی ت

درخارج صادر گردیده منرور و ه شماره ( )۲۷۶مورخه  ۳۱/۱/۷۶ث ت گردیده است .

انضماما کاپی مبهررات مهوکور هداخه ههه و پهنه مهاده کهه هه مههر دار االنشهاء رسهیده هه ون وزارت ارسهاه میشهود تها در
حصۀ نشر ون ه جریده رسمی ا دام گردد .

َ

داکترَمحمدَحسنَشرق َ

مقرراتَبورسهاَوَتحصیالتَدرَخارج َ
فصلَاول َ
عمومیات َ
مادهَاولَ َ
نرر ه تحوالت و انکشافاتیکه در رشته های مختلف علوم و تکنالوژی و مخصوصا در ساحات ا تصهاد ،زراعهت صهنای ،
معادن ،اداره ،تعلیم و تر یه ،طب ،صحت عامه ،اط عات عامه و غیره و تا فو تا در جهان وا میگهردد ایجهاب مهی نمایهد
مههامورین و محص ه ن افغههانی منرههور استحصههاه هتههر خههدمت و سهههمگیری مههوثر شههان در انکشههاف ا تصههادی و اجتمههاعی
جمهوریت افغانستان ر وفق انکشافات و تحوالت عصر معلومات استعداد علمی و مسلکی شهان را در رشهته ههای مر وطهه
تبویه و تجدید نمایند.
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رای ر ووردن این مأموه و ه مبصد استفاده هتر از ورس ها وفراهم ووری فرصت های تحصیه ،تت  ،ستاژ و هر نوع
توسعه معلومات در پرتو نرام نوین جمهوریت و هم ه منرهور انکشهاف و تحکهیم مناسه ات فرهنگهی ،ایجهاد تفهاهم ،تسهاند و
همکاری های علمی و تخنیکی ا دوه متحا هه و موسسهات هین المللهی در ورای موافبیهت نامهه ههای فرهنگهی  ،ا تصهادی و
تخنیکی یا ه مصرف شخصی جوانان افغانی ه خارج اعزام میگردند تا ه فرهنگ و تکنالوژی دوه دیگهر وشهنا گردیهده ها
در نرر داشت ارزش هها و شهئونات ملهی و مملکتهی تواننهد در توسهعه و انکشهاف سهالم ا تصهادی و اجتمهاعی مملکهت سههم
گیرند .
مادهَدومَ َ

اشخاصیکه تحت یکی از پروگرام های سکالرشپ یا فیلوشپ ه خارج اعزام میگردند محصهه ( ورسهیه) شهناخته شهده و از
نرر حبوق و وجایب تا احکام این مبررات اند ،می اشد.

محص ن مر وط ه وزارت دفاع ملی و پولیس تا مبررات جداگانه می اشد .
مادهَسومَ َ
هر نوع تحصیه ،تت  ،ستاژ و توسعه معلوماتیکه در خارج رای افغانان از طرف دولت جمهوری افغانسهتان مهیها میگهردد
ورس نامیده شده و ه طور عموم دو نوع می اشد .
الف– سکالرشپ– سکالرشپ ع ارت از تحصی ت عالی است رای محص ن افغانی ه منرور اخو دیپلوم مافوق کلوریا،
لیسانس و یا مراحه االتر از ون دریکی از پوهنتون ها و یا موسسات علمی خارج از مملکت .
تمویه مصارف سکالرشپ ها ه یکی از اشکاه ویه صورت میگیرد :
1

 -۳در سکالرشپ خارجی تمام مصارف تحصیه ه شموه کرایه رفت و ومد و یا یه

سهمت عمهد ون از طهرف حکومهات،

موسسات خارجی ویا یکی از موسسات ین المللی تادیه میگردد .
 -۷در سکالرشپ داخلی تمام یا سمت عمده مصارف تحصیه ه شموه کرایه رفت و ومد از طرف حکومت افغانستان و یها
موسسات غیر حکومتی افغانی پرداخته میشود .
ب -فیلوشپ– ع ارت از استفاده از زمینه های توسعه معلومات تت و کسهب تجهارب عملهی در علهوم ط یعهی و اجتمهاعی و
تکنههالوژی در موسسههات خههارجی و یهها ههین المللههی اسههت کههه منرههور ون تر یههه هتههر و مجهههز سههاختن محص ه ن افغههانی ههه
انکشافات و مبتضیات عصر جهت استحصاه هتر خدمت می اشد .
فیلوشپ شامه پروگرام های مشاهدوی ،ستاژ ،کورس های تر یوی تر یه داخه خدمت وسایر انواع پروگهرام ههای نرهری و
عملی می اشد .
مادهَچهارمَ َ
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ورس هائیکه از طرف منا کم

دهنده دولت جمهوری افغانستان داده میشود دو شکه دارد :

الفَ-بورسهَهایَمقیدَبهَپروژهََ َ:

ع ارت از ورس های اند که صرف در پروژه های تحت نرهر و یها امهداد تخنیکهی و ا تصهادی دوه متحا هه و یها موسسهات
ین المللی و یا تحت رار داد توأمیت و یا سایر موافبت نامهه هها منرهور تر یهه و رسهانیدن پرسهونه افغهانی اختصهاد داده
میشود تا در وینده نیازمندی دولت از رهگور وای شری مرفوع گردد .
بَ-بورسَهایَغیرَمقیدَبهَپروژهََ َ:

ع ارت از ورس های اند که از طرف موسسات ین المللی و یا کشور های متحا ه دون ید پروژه و یا هه شهکه وزاد و تها
فو تا در رشته های متعدد ه دولت جمهوری افغانستان داده میشود .

َ
َ
َ

2

فصلَدوم َ
شرایطَاستفادهَازَبورسَها َ
مادهَپنجمَ َ
مشخصاتَاستفادهَازَبورسََ :
الف -کاندید ت عه جمهوریت افغانستان وده و توکره تا عیت دست داشته اشد .
ب -تحت تعبی ات انونی پولیس ،څارنوالی و یا جلب محاکم ن اشد .
ج -در مورد خدمت عسکری کسانیکه ه خارج اعزام می گردند شرایط وتی در نرر گرفته میشود :
 -۳خدمت عسکری را سپری کرده و یا از ون مطا ق انون معاف شده اشد .
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 -۷تعهد و ولی معلمی را در عو

خدمت عسکری مطا ق انون داده و عم داخه خدمت گردیده اشد .

 -۱کاندید انیکه ا داشتن کلوریا هنوز ه سن عسکری نرسیده ویا محص نیکه در دوره پوهنتون رای دوام تحصهیه تاجیهه
گرفته اند می توانند از ورس ها استفاده نمایند .

ال ته این نوع اشخاد عد از عودت وطن خدمت عسکری را سپری میکنند .

 -۱اشخاصیکه مستحق ورس وده و در همان ساه ه خدمت عسکری جلب نگردیهده اشهد جههت تحصهیه هه خهارج اعهزام
شده میتواند .

 -۳اشخاصهههیکه تأجیهههه خهههدمت عسهههکری را هههه غیهههر از منرهههور تحصهههیه حاصهههه نمهههوده اشهههند صهههرف از فیلوشهههپ ههههای
صیرالمدت کمتر از ی
د -ا

ساه استفاده کرده میتوانند .

دو ساه در اداره که رایش ورس داده میشود کار نموده اشد .

ه -در وریفه محوله اهلیت ،لیا ت ،پا ندی و حسن سلوک داشته اشد.
و -حد ا ه دارای دیپلوم کلوریا و یا معاده ون اشد .
ز -در صورتیکه شرایط و مشخصهات پیشهنهاد شهده مبامهات هورس دهنهده ایجهاب نمایهد کاندیهدان پهائینتر از کلوریها نیهز هه
ورس معرف شده می تواند .
ح -دارای صحت کامه وده وتصادیق صحی الزمه را ارائه کرده تواند .

3

ط -لسهان مملکههت را کهه در ونجهها هه مبصههد تحصهیه ویهها توسهعه معلومههات فرسهتاده میشههود هه طههور کهافی دانسههته واز عهههده
امتحان در شده تواند .
هرگاه وموختن لسان جزء پروگرام تحصیه کاندید در خارج اشد از امتحان ون صرف نرر میشود .
ی -ورس ا رشته تحصیه ویا وریفه موجوده کاندید ارت اط مستبیم داشته اشد .
ک -ع وه رشهرایط مهوکره فهوق در همهه احهواه شهرایط و مشخصهات پیشهنهاد شهده مراجه هورس دهنهده هرای اسهتفاده از
ورس در نرر گرفته میشود .
مادهَششمَ َ
اشخاصیکه تحت پروگرام سکالرشپ ه منروری تحصی ت عالی ه خهارج اعهزام میگردنهد رشهته تحصهیه شهان هه اسهاس
نیازمندی دولت و پروگرام های انکشافی مملکت تعین میشود .
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مادهَهفتمَ َ

راج ه اشخاصیکه جهت تحصیه ه خارج اعزام شده و یکی از مراحه تحصهیه (لیسهانس ،ماسهتری  ،یها دوکتهورا) را در
ونجا مدت معین موفبانه ختم کرده اشند هه از اعهزام مجهدد هرای ادامهه تحصهی ت در خهارج مراتهب وتهی در نرهر گرفتهه
میشود:
الف -ه از تکمیه ا

دو ساه خدمت در دولت ورس جدید رای شان داده شده نمی تواند .

ب -اشخاصیکه ط ق پروگرام معین رای فراگرفتن تحصی ت تحت پروگرام سکالرشپ یا فیلوشهپ خهارج اعهزام میگردنهد
مکلف اند ه مجرد ختم پروگرام وطن مراجعت کنند تا اداره مر وطه از کار و تجارب شان استحصاه خدمت نماید .
مادهَهشتمَ َ
اشخاصیکه ی

مرت ه را سکالرشپ استفاده کرده و موفق هه گهرفتن درجهه علمهی معینهه نشهده اشهند هاردیگر ازسکالرشهپ

استفاده کرده نمی توانند .
مادهَنهمَ َ
ورس های مبید ه پروژه صرف ه اشخاصی داده می شود که الا هه مهدت یکسهاه در پهروژه موسسهه مر وطهه تحهت نرهر
متخصصین ایفای خدمت نموده اشند .
مادهَدهمَ َ
هیچ شخد نمی تواند اضافه از سه مرات ه از سکالرشپ استفاده کند .
4

مادهَیازدهمَ َ
ورس های کهه شهکه ر ا هت وزاد اسهاس موافبتنامهه هین مبامهات افغهانی و مراجه هورس دهنهده هه افغانسهتان داده میشهود
مراتب وتی در نرر گرفته شود :
الف -داوطل ان ه از شامه شدن در امتحان موافبه اداره منسو ه را کت ا حاصه نماید .
ب -سایر شرایط مندرج این فصه را تکمیه کنند

فصلَسوم َ
حقوقَوَوجایبَاستفادهَکنندگانَازَبورس َ
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مادهَدوازدهمَ َ

اشخاصیکه تحت پروگرام سکالرشپ مبصد تحصی ت عالی و گرفتن درجهه تحصهیه خهارج اعهزام میگردنهد مسهتحق اخهو
معاش ماموریت در وطن نمی گردند .
مادهَسیزدهمَ َ

اشخاصیکه تحت یکی از پروگرام های فیلوشپ مبید یا غیر مبیهد هه پهروژه هرای توسهعه معلومهات خهارج اعهزام میگردنهد
مستحق اخو معاش ماموریت صرف تا یکسا ه در داخه مملکت می اشند .
مادهَچهاردهمَ َ

هرگاه شوهر و خانم هر دو ا استفاده از دو ورس درعین و ت عازم خارج گردند هیچ یه
در داخه نمی گردند .

مسهتحق اخهو معهاش ماموریهت

مادهَپانزدهمَ َ
اشخاصیکه تحت پروگرام سکالرشپ مصرف کشور های خارجی یا موسسات ین ا لمللهی خهارج اعهزام میگردنهد مسهتحق
مدد معاش نمی اشند .
مادهَشانزدهمَ َ
اشخاصیکه مطا ق این مبهررات هرای اسهتفاده از هورس عهازم خهارج میشهوند هه ههیچ وجهه تغیهر رشهته داده نمهی توانهد در
صورت تخلف ورس ط و محصه وطن احضار میگردد .
5

مادهَهفدهمَ َ
اشخاصیکه از طرف یکی از دوایر یا موسسات دولتی رای اسهتفاده از هورس خهارج اعهزام مهی گردنهد مکلهف انهد عهد از
عودت در همان اداره اولی و یا موسسه منسو ه داخه خدمت گردند .
مادهَهجدهمَ َ
مدت تحصیه و یا کار های عملی استفاده کننده از ورس ط ق شرایط وتی در دم ماموریت او محاس ه میشود :
الف -اشخاصیکه از طرف دوایر حکومتی رای تحصیه و یا توسعه معلومهات خهارج اعهزام میشهوند ترفیعهات رت هوی ونهها
اساس اسناد تحصیلی و یا راپور موفبیت در پروگرام مرت ه معامله میگردد .
ب -هرگاه اسناد تحصیلی استفاده کنندگان سکالرشپ یا راپهور موفبیهت در پروگهرام مواصهلت نکنهد ترفیه ایشهان الهی زمهان
مواصلت اسناد ملتوی میماند .
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ج -اسناد تحصیلی در خارج از طرف کمیته ارزیا ی اسناد علمهی پوهنتهون محاسه ه گردیهده و مطها ق هانون ترفیه و تباعهد
مامورین معامله میشود .

د -رتب علمی استادان پوهنتون عد از تکمیه دوره تحصیه ه اساس مواد الیحه ترفیعات علمی محاس ه میگردد .
خهدمت عسهکری عهد از انفهاو ایهن مبهررات جههت تحصهیه

ه -معلمینیکه عد از تعهد ولی شش ساله خدمت معملی عهو

اعزام میگردند مدت تحصیه شان دوره تعهد شان محسوب نگردیده مکلف اند که ا یمانده مدت تعههد خهویش را عهداز خهتم
تحصیه تکمیه نماید .

و -معلمینیکه جهت اشتراک در کنفرانس ها و سیمینار های که از مدت هار ونیم ماه اضافه تهر ن اشهد رونهد مهدت متهوکره
ه تعهد شش ساله شان محسوب میگردد .
مادهَنزدهمَ َ

اشخاصیکه ا استفاده از ورس مصارف دولت ،مصارف شخصی ،مصارف کشورهای خارجی و یا موسسهات هین المللهی
عازم خارج میگردند مکلف ه رعایت نکات وتی می اشند .
الف -حفر شئونات و حیثیت ملی و ارزش های دولت جمهوری افغانستان .
ب -مراعات وانین و مبررات دولت محه تحصیه و یا موسسۀ که در ون تحصیه میکند .
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مادهَبیستمَ َ
اشخاصیکه در مدت استفاده از ورس تش ث اعماه شنی و مخالف انون ورزند ورس شان ط گردیهده هوطن احضهار و
مطا ق انون تحت تعبیب عدلی رار میگیرند .

فصلَچهارم َ
طرزالعملَ،توحیدَ،انسجامَوَتوزیعَبورسَها َ
مادهَبیستَویکمَ َ
سکالرشپ ها و فیلوشپ هائیکه توسط کشور های خارجی و موسسات ین المللی رای دولت جمهوری افغانستان تخصید

مادهَبیستَوَدومَ َ
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می یا د از طریق وزارت امور خارجه ه وزارت پ ن فرستاده میشود .

وزارت پ ن راساس پ ن ها و پروگرام های انکشهافی مملکهت و نیازمنهدی دوایهر سههمیه هورس هها را هرای ههر یه

از

وزارت ها و موسسات دولتی تعیین و مراج مر وطه توزی می نماید .
مادهَبیستَوسومَ َ

وزارت ها و دوایر دولتی پ ن و پروگرام طویه المدت تر یه وای شری و پرسونه تخنیکهی طهرف نیهاز خهویش را طهرح
ودر شروع هر ساه وزارت پ ن ارساه نمایند .
مادهَبیستَوَچهارمَ َ
تصدی ها ،ان

ها و موسسات خصوصی پروگرام تر یه پرسونه فنی ونیازمندی شان را ه ورس ها خارجی ه تصهنیف

رشته و سویه از طریق وزارت مر وطه ه وزارت پ ن ارساه نمایند.
مادهَبیستَوَپنجم َ
ورس از طریق سفارت ها ،موسسات خارجی یا ین المللی توسط تش ثات شخصی و خصوصی استحصاه شده نمی تواند .
مادهَبیستَششم
شرایط مندرج فصه دوم این مبررات از سهمهیه هورس ههای کهه هرای شهان داده میشهود کاندیهدان مسهتحق خهود را منرهور
استفاده از سکالرشپ یا فیلوشپ از طریق ریاست پوهنتون ه کمیته ورس ها معرفی مینمایند .
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َمادهَبیستَوَهفتمَ َ
اداره یها موسسهه هه تناسهب کاندیهدان حهایز شهرایط ایهن مبهررات محهدود اشهد اداره منسهو ه

درصورتیکه سهمیه ورس ی

کاندیدان مناسب را از طریق فیصله ی

کمیتۀ منتخ ه و یا امتحان کانکور انتخاب و مراج مر وطه معرفی نمایند .

مادهَبیستَوَهشتمَ َ
ریاست پوهنتون ه از ونکه کاندیدان دوایر دولتی را جههت انتخهاب نههائی هه کمیتهه هورس هها معرفهی کنهد مراتهب وتهی را
تکمیه می نماید.
الف -تهیه نمرات و نتایه سه ساه اخیر رای کاندیدان کلوریا و نتایه دوره مکمه پوهنځی رای کاندیدان لیسانس .
ب -تهیه نبه مصد ه شهادتنامه یا دیپلوم کاندید .
ج -تدارک فورمه های مر وط ه ورس .
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د -تکمیه فورمه ها و اسناد صحی کاندید .

ه -کنتروه و تصحیح فورمه ها و اسنادیکه توسط کاندیدان خانه پری میشود .
و -تفوی

همه اسناد مر وط ه کاندیدان ه کمیته ورس ها .

مادهَبیستَونهمَ َ
کمیته ورس ها (

) مبصد استفاده هتر ورس هها و تط یهق مهواد ایهن مبهررات ها درنرهر داشهت شهرایط پیشهنهاد شهده

مراج ورس دهنده عندالزوم تشکیه جلسه میدهد متشکه از اشخاد ویه است:
الف -رئیس تعاون ا تصادی و تخنیکی وزارت پ ن حیث رئیس .

ب -مدیر عمومی روا ط فرهنگی وزارت امور خارجه و یا معاون ون .
ج -مدیرعمومی روا ط فرهنگی ریاست پوهنتون حیث عضو و منشی .
د -نماینده وزارت یا اداره منسو ه کاندیدان .
مادهَسیَامَ َ
کمیته ورس ها استحباق نههائی کاندیهدان را رویهت اسهناد مر وطهه و مهواد ایهن مبهررات تث یهت و جههت طهی مراحهه عهدی
ریاست پوهنتون اعاده مینماید .
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مادهَسیَویکمَ َ
ریاست پوهنتون فیصله کمیته ورس ها را ه وزارت امور خارجه جهت معرفی کاندیدان مراج ورس دهنهده اطه ع داده
و هم از موضوع مراج مر وطه و وزارت پ ن را کت ا مطل میسازد .
مادهَسیَوَدومَ َ
کاندیدان عد از وصوه موافبه مراج ورس دهنده و تعیین تاریخ حرکت توسط ادارات منسهو ۀ شهان غهر

اخهو پاسهپورت

ه وزارت امور خارجه معرفی میگردند .

فصلَپنجم َ

مادهَسیَوَسومَ َ
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تحصیلَبمصرفَشخصیَیاَحکومت َ

درصورت میسرشدن ورس های خارجی در رشته های مورد نیاز م رم هیچ ی

از مبامات افغانی محص ن را مصهرف

دولت جهت تحصیه و یا توسعه معلومات خارج اعزام کهرده نمهی توانهد  .اعهزام کاندیهد مصهرف دولهت صهرف منرهوری
مجلس عالی وزارء صورت گرفته می تواند .
مادهَسیَوَچهارمَ َ

در مواردیکه مصارف ورس از طرف مراج روس دهنده تمویه گردیده اما مصارف سفریه یکطرفه و یها دو طرفهه و یها
عضی مصارف دیگرمر وط ه ون دوش مبامات افغانی اشد پرداخت این مصارف اساس منروری مبام صهدارت عرمهی
اجراء شده میتواند.
مادهَسیَوَپنجم
الف -اشخاصیکه منرهور تحصهی ت مصهرف شخصهی عهازم خهارج میگردنهد تها احکهام فبهرات الهف ،ب ،ج  ،و ح مهاده
پنجم این مبررات می اشد .
ب -حدا ه فارغ التحصیه صنف ( )۳۷اشد .
مادهَسیَوَششمَ َ
مراحه اعزام اشخاد منرور تحصیه در خارج حسب وتی می اشد :
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الف -وصوه موافبه م نی ر وه شدن از طرف موسسات تعلیمی در خارج .
ب -موافبه ولی حبیبی ،اداره منسو ه و استیوان مبامات صالحه .
ج -تضمین انکی معاده یمت یکطرفه کرایۀ طیاره کشور محه تحصیه ا افزایش سهه ماههه مصهارف تحصهیه و اعاشهه و
ا اته در ونجا
مادهَسیَوَهفتمَ َ
انجام امور تحصیه و اعزام فارغان کلوریا و یا االتر از ون توسط ریاست پوهنتون صورت می گیرد .
مادهَسیَوَهشتمَ َ
مراحه اعزام اشخاد منرور تحصیه مصرف شخصی در کشور های خارج از طریق ریاست پوهنتهون و وزارت امهور
خارجه تکمیه میگردد .
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مادهَسیَوَنهمَ َ

وزارت امورخارجه ه اشخاصیکه منرور تحصیه خارج می روند پاسپورت مخصود (محصلی) صادر مینماید .
مادهَچهلمَ َ

انتبههاه پههوه تحصههیه ههه اسههعار خههارجی و ههرای شههاگردان تناسههب مصههارف تحصههیه در کشههور هههای خههارج ط ههق مبههررات
اسعاری و انکی حکومت جمهوری افغانستان تنریم میگردد .

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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فصلَششم َ
احکامَمتفرقه َ
مادهَچهلَوَیکمَ َ
سههفارت ههها و نماینههدگی هههای سیاسههی افغانسههتان مکلههف انههد راپههور تعلیمههی محصه ن افغههانی را در خههارج همههه سههاله تهیههه و
ریاست پوهنتون طور منرم ارساه دارند .
مادهَچهلَوَدومَ َ
ریاست پوهنتون مکلف است رویهت اسهناد و راپهور ههای ارسهالی سهفارت هها ونماینهدگی ههای سیاسهی افغانسهتان در خهارج
ریکارد تحصیلی محص ن را ه تصنیف مملکت  ،رشته مدت و درجه ترتیب و تنریم نمهوده و ادارات مر هوط را در اخیهر
هر ساه تعلیمی از ون مطل سازد .
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مادهَچهلَوَسومَ َ

اشتراک در کنفرانس ها ،سیمینارها سمپوزیم ها ،جلسات گروپ کار کهه راسهاس ارت هاط رشهته تحصهیه تجهارب و ورهایف
موجوده صوا دید مبامات صالحه صورت می گیرد تحت عنوان ورس نیامده شرایط مندرجه این مبهررات هاالی ونهها ا هه
تط یق نیست .
مادهَچهلَوچهارم َ

انفاو این مبررات الیحه سکالرشپ ها مصو ه ساه  ۳۱۱۲فسخ و از اعت ار سا ط دانسته میشود .
مادهَچهلَوَپنجمَ َ

احکام این مبررات عد از نشر در جریده رسمی نافو میگردد .
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