د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

مقرره وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام ملی پاکسازی

رسمی جریده
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اراضی ج.ا ،از وجود ماینها و مهمات منفلق ناشده

شماره شانزدهم  ۳۰عقرب ۱۳۷۰
نمبر مسلسل ۷۵۶ -

مصوبه شورای وزیران ج.ا
شهر کابل
شماره ۱۱
تاریخ ۱۳۷۰/۳/۲۰
در مورد مقرره وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام ملی پاکسازی اراضی ج.ا ،از وجود ماین ها و
مهمات منفلق ناشده
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
مقرره وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام ملی پاکسازی اراضی ج.ا از وجود ماین ها و مهمات منفلق ناشده منظور
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است ،در جریده رسمی نشر گردد.

فضل الحق خالقیار
صدراعظم

بسم هللا الرحمن الرحیم
مقرره وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام ملی پاکسازی اراضی ج.ا از وجود ماین ها و مهمات
منفلق ناشده
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بمنظور تنظیم امور مربوط به تطهیر اراضی کشور از وجود ماینها و مهمات منفلق ناشده طرز استخدام،
وظایف ،سوق و اداره ،تامین نظم و دسپلین ،حقوق و امتیازات منسوبان شامل این پروگرام وضع گردیده است.
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ماده دوم:

بمقصد تطبیق پروگرام ملی پاکسازی اراضی ج.ا ،از وجود ماینها و مهمات منفلق ناشده قطعات و جزوتامهای قوای
مسلح و مفرزه های داوطلب ملکی ایجاد میگردد.
ماده سوم:

اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده مینماید:

 -۱کمیته کشف ،تطهیر و تربیه پرسونل مسلکی :کمیته ایکه امور ترتیب و تنظیم  . .کشف تطهیر و تعلیم و تربیه
پرسونل مسلکی را به مقصد پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و مهمات منفلق ناشده انجام میدهد.

 -۲ماین :مواد انفالقیه که بداخل یک پوش فلزی ،چوبی ،پالستیکی وغیره جابجا گردیده توسط وسایل به انفالق حاضر
ساخته شود.

 -۳مهمات منفلق ناشده ،مرمی های سالح ثقیله ایکه بعد از فیر بزمین اصابت نموده و انفالق نه نموده باشد .مرمی
های سالح ثقیله که قبل از فیر یا به هر نحوی از آنحا پراگنده شده و انفالق نه نموده باشد نیز شامل این حکم میباشد.
 -۴داوطلب ملکی :شخصیکه به مقصد کشف کشتزارهای مین و تطهیر اراضی کشور اوجود ماینها و مهمات منفلق
ناشده طبق احکام این مقرره استخدام شده باشد.
 -۵منسوبان قوای مسلح :افسر خورد ضابط مکتبی ،خورد ضابط قطعه و سربازایکه جهت کشف و تطهیر ماینها و
مهمات منفلق ناشده توظیف شده باشد.

فصل دوم
طرزاستخدام و شمولیت در کورس تعلیم و تربیه
ماده چهارم:
شخصیکه در کورس های تعلیم و تربیه کشف و تطهیر ماینها و مهمات منفلق ناشده طبق احکام این مقرره جذب
میگردد در صورت سپری نمودن موفقانه دوره معینه بحیث پرسونل مسلکی استخدام میشود.
ماده پنجم:
شمولیت شخص در مفرزه های ملکی داوطلبانه میباشد.
ماده ششم:
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( )۱داوطلب در مفرزه ملکی به اساس قرارداد استخدام میگردد.
( )۲مدت قرارداد از یکسال کمتر بوده بوده نمیتواند.
ماده هفتم:

افسر و خورد ضابط مکتبی متقاعد و سایر اشخاصیکه واجد شرایط ذیل باشد شامل کورس تعلیم و تربیه شده میتواند:
 -۱سپری نمودن خدمت مکلفیت عمومی عسکری.
 -۲داشتن سن بیست الی شصت سال.
 -۳داشتن توان کار.
ماده هشتم:
( )۱مدت تدریس در کورس تعلیم و تربیه از پانزده روز الی دوماه می باشد.
( )۲شاملین کورس تعلیم و تربیه در دوره معینه مندرج فقره ( )۱این ماده مستحق حقوق و امتیازات مندرج این مقرره
میباشند.
ماده نهم:
استادیکه دروس نظری و عملی را در کورس تعلیم و تربیه مسلکی پیش میبرد از امتیازات مندرج این مقرره مستفید
نگردیده برای وی در مقابل هر ساعت تدریس طبق قرارداد بالمقطع حق الزحمه پرداخته می شود.

ماده دهم:
( )۱در راس مفرزه های ملکی قوماندان یا سرگروپ قرار دارد که توسط کمیته کشف ،تطهیر و تربیه پرسونل
مسلکی تعیین می شود.
( )۲تعداد مفرزه های مسلکی بر اساس ضرورت توسط کمیټه کشف .تطهیر و تربیه پرسونل مسلکی مربوط تعیین
میشود.
ماده یازدهم:
افسران متقاعد مسلک انجنیری و سایر اشخاص ملکی بعد از سپری نمودن دوره معینه تعلیم و تربیه مسلکی با
نظرداشت شایستگی و مهارت بحیث قوماندان یا سرگروپ تعیین میگردد.
ماده دوازدهم:
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( )۱قوماندان یا سرگروپ دارای معاون میباشد.

( )۲صالحیت معاون از طرف قوماندان یا سرگروپ تعیین می گردد.

( )۳درغیاب قوماندان یا سرگروپ وظایف وی توسط معاون اجراء میگردد.

فصل سوم
حقوق و امتیازات
ماده سیزدهم:
( )۱منسوبان قوای مسلح و مفرزه های داوطلب ملکی شامل پروگرام ملی پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و
مهمات منفلق ناشده قرار ذیل مستحق معاش میباشند:
 -۱منسوبان قوای مسلح طبق نورم معینه شورای وزیران.
 -۲داوطلبان مفرزه های ملکی طبق قرارداد عقد شده.
( )۲اندازه معاش ماهوار اشخاص مندرج فقره ( )۱این ماده در جدول نورم معاش منضمه این مقرره تثبیت گردیده
است.
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ماده چهاردهم:

ژورنالستان خدمتی بخش نظامی که بالفعل در عملیه کشف و تطهیر ماینها و مهمات منفلق ناشده اجرای وظیفه مینمایند
از حقوق و امتیازات پیشبینی شده برای منسوبان قوای مسلح درین مقرره مستفید میگردند.
ماده پانزدهم:

پرسونل مربوط اداره انسجام و سکرتریت دایمی کمیسیون ملی پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و مهمات
منفلق ناشده و پرسونل مسلکی انجنیری قوای مسلح شامل پروگرام ملی پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و
مهمات منفلق ناشده و قرارگاه آن باستثنای کارمندان خدماتی و لوژستیکی از حقوق و امتیازات پیشبینی شده برای هر
کتگوری درین مقرره مستفید میگردد.
ماده شانزدهم:
کارکن مفرزه های ملکی مستحق دریافت یک جلد کوپون مطابق کوپون کارمندان دولت میباشد.
ماده هفدهم:
هرگاه کارکن مفرزه ملکی جهت اجرای وظیفه خارج ساحه والیت مربوط توظیف شود عالوه بر اعاشه و اباته
روزانه مستحق هشتصد افغانی معاش خدمتی نیز میباشد.

ماده هجدهم:
کارکن مفرزه ملکی حین اجرای وظیفه مطابق نورم اعاشه سربازان قوای مسلح ،از طریق ارگانهای قوای مسلح سه
وقته اعاشه و اباته میگردد.
ماده نزدهم:
کارکن مفرزه ملکی دارای یونیفورم مخصوص بخود بوده که از طرف حکومت برایش تهیه میگردد.
ماده بیستم:
هرگاه یکی از اعضای مفرزه ملکی یا منسوبان قوای مسلح شامل پروگرام پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و
مهمات منفلق ناشده حین اجرای مریض یا مجروح شود بصورت مجانی در شفاخانه های قوای مسلح یا وزارت صحت
عامه تداوی گردیده از تمام حقوق و امتیازات پیشبینی شده درین مقرره الی مدت یکسال مستفید میگردد.
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ماده بیست و یکم:

عضو مفرزه ملکی در صورت انجام خدمات شایسته به اساس پیشنهاد ارگان مربوط مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته
با اخذ مدال و نشان مفتخر شده میتواند.

فصل چهارم
وظایف

ماده بیست و دوم:

کمیته کشف ،تطهیر و تربیه پرسونل مسلکی دارای وظایف ذیل میباشد:
 -۱سوق و اداره اوپراتیفی منسوبان قوای مسلح و مفرزه های مربوط.
 -۲ترتیب پالن تعلیم و تربیه.
 -۳کشف و تثبیت کشتزارهای ماین.

 -۴آماده نمودن طرزالعمل ها ،اسناد ،نقشه ها ،خریطه های کشتزارهای ماین وغیره.
 -۵رهبری مستقیم قوماندانان و سرگروپ های مفرزه های مربوط در ترتیب و تنظیم وظایف کشف و تثبیت
کشتزارهای ماین و تطهیر اراضی.

 -۶ارتقای سطح قابلیت مسلکی فنی ،تعلیم و تربیه و حفظ و مراقبت با استفاده موثر از وسایط و سالح دست داشته در
اجرای پاکسازی اراضی کشور.
ماده بیست و سوم:
قوماندان مفرزه یا سر گروپ دارای وظایف ذیل میباشد:
 -۱سوق و اداره و فعالیت مفرزه و تامین نظم و دسپلین اعضای آن.
 -۲اجرای وظایفی که از جانب مراجع ذیصالح بوی تفویض میگردد.
 -۳تامین ارتباط نزدیک و تشریک مساعی با قطعات و جزوتامهای ذیربط قوای مسلح.
 -۴اتخاذ تدابیر بمنظور پیشبرد وظایف تعلیمی و تربیوی در بین اعضای مفرزه.
 -۵کنترول و مواظبت از سالح ،وسایط ،مالزمه و مهمات مربوط.
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 -۶مواظبت دایمی از طرز معیشت تامینات مادی و سایر نیازمندی های پرسونل.

 -۷مواظبت از رعایت اصول اختصاصی امور کشف ،تطهیر بخاطر حفظ جان پرسونل.
 -۸ارائه گزارش فعالیت مربوط به ارگان ذیصالح.

 -۹ارائه پیشنهاد بمراجع ذیصالح در مورد تقدیر آنعده اعضاء مفزه که وظایف خود را به نحو شایسته انجام داده اند.
 -۱۱ارائه پیشنهاد در مورد اخراج آنعده اعضاء مفرزه که وظایف خود را مطابق مقررات انجام نمی دهند.
ماده بیست و چهارم:

اعضاء مفرزه یا سر گروپ دارای وظایف ذیل میباشد:
 -۱اطاعت از اوامر و هدایات قانونی آمرین ذیصالح.

 -۲حفاظت از وسایط ،سالح مالزمه دست داشته ،مهمات ،البسه اموال و سایر دارایی های عامه.
 -۳حفظ اسرار وظیفوی.

فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده بیست و پنجم:
هرگاه منسوبان قوای مسلح و اعضای مفرزه های ملکی شامل پروگرام پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و
مهمات منفلق ناشده شهید یا معلول میگردند حقوق و امتیازات شان مطابق قانون حقوق و امتیازات مجروحین ،معلولین
و بازمانده گان شهدا اجرا میگردد.
ماده بیست و ششم:
اشخاص خیر خواهی که ساحه کشتزار های ماینها ،مواد منفلق ناشده ،اسناد و غیره معلومات را به موظفین مربوط
ارائه نمایند بعد از نظر هیات مسلکی و تثبیت اسناد موثق مورد تشویق قرار میگیرند.
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ماده بیست و هفتم:

ماینها و مهمات منفلق ناشده مکشوف و بدست آمده ،بالفعل از طرف اشخاص موظف امحا و از بین برده میشود.
ماده بیست و هشتم:

اعضای مفرزه ملکی در حاالت آتی از عضویت مفرزه اخراج میگردند:
 -۱در صورت معلولیت یا مریضی که مانع اجرای وظیفه شود.
 -۲در صورت عدم ایفای وجایب.
ماده بیست و نهم:

این مقرره بعد از تصویب نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.

جدول نورم معاش کتگوری های شامل پروگرام ملی پاکسازی اراضی کشور از وجود ماینها و
مهمات منفلق ناشده
اسم

شماره
۱

منسوبان قوای مسلح

۲

داوطلبان مفرزه های ملکی:

اندازه معاش ماهوار
دوچند معاش ماهوار

 -قوماندان یا سر گروپ

بیست هزار افغانی

 -معاون قوماندان یا گروپ

هجده هزار افغانی

 -عضو مفرزه ملکی

شانزده هزار افغانی
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