د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

تعدیل مقرره بورس ها و تحصیالت در خارج
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رسمی جریده

شماره پنجم مورخ  ۵۱جوزا
۵۶۳۱
نمبر مسلسل ۳۳۱ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۶۲۳
تاریخ ۵۶۳۳/۵۲/۵۲
در مورد تعدیالت در مقررات بورس ها و تحصیالت در خارج
شواری وزیران جمهوری افغانستان بمنظور فراهم آوری تسهیالت مزید برای کارمندان ارگانهای دولتی مصروف
فراگیری تحصیالت اردیناتوری ،ماستری و داکتری در خارج تصویب میدارد:
ماده اول:

 ۲۷۳۱ذیالً تعدیل میگردد:
ماده (:)۵۲
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مواد  ۲۱و  ۲۱ممررات بورس ها و تحصیالت در خارج منتشره جریده رسمی شماره ( )۷۰۳مورخ  ۲۲سرطان

( )۲کارمندان ارگان های دولتی که دارای تحصیالت عالی بوده و تحت پروگرام سکالرشیپ بممصد فراگیری
کوپون شناخته می شوند:
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تحصیالت اردیناتوری ،ماستری یا دکتورا بخارج از کشور اعزام میگردند .بمرار آتی مستحك اخذ معاش رتبوی و

 -۲دوکتوران طب در دروه اردیناتوری و کارمندان در دوره ماستری الی مدت دو سال.
 -۱کارمندان در دوره تحصیل دوکتورا الی مدت سه سال.

( )۱سفارت های جمهوری افغانستان نتایج تحصیل محصلین مندرج فمره ( )۲این ماده را مورد بررسی لرار داده ،در
زمینه بعد از ختم امتحانات بوزارت تحصیالت عالی و مسلکی جمهوری افغانستان معلومات ارائه نمایند.
( )۷بر اساس راپور سفارت های جمهوری افغانستان معاش رتبوی و کوپون مندرج فمره ( )۲این ماده در صورت
عدم موفمیت لطع میگردد.
( )۱کارمند دولتی که بمصرف سازمان های اختصاصی بین المللی و موسسات ملل متحد مصروف فراگیری
تحصیالت اردیناتوری ،ماستری یا داکتری در خارج از کشور باشند مستحك معاش و کوپون شناخته نمیشود.
( )۳کارمند دولتی که تحت پروگرام سکالرشیپ در خارج از کشور مصروف فراگیری تحصیل دوره لیسانس باشد
مستحك معاش و کوپون شناخته نمیشود.

ماده (:)۵۱
( ) ۲هر گاه شوهر و خانم هر دو با استفاده از دو بروس در عین ولت در خارج از کشور مصروف فراگیری تحصیل
دوره لیسانس باشند هیچ ین مستحك معاش و کوپون شناخته نمی شوند.
( ) ۱هر گاه شوهر و خانم هر دو با استفاده از دو بورس در عین ولت در خارج از کشور مصروف فراگیری تحصیل
مافوق لیسانس باشند یکنفر آنها مطابك بحکم فمره ( )۲ماده دوزادهم این ممره مستحك معاش شناخته می شود.
ماده دوم:
این مصوبه از تاریخ اول حمل سال  ۲۷۳۳نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.
ډگر جنرال نظر دمحم
معاون اول صدراعظم
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