د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره بیست و چهارم  ۳۰ -حوت ۱۳۶۶
نمبر مسلسل ۶۶۲ -

مقرره کمیساری های نظامی

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۳۲
تاریخ ۱۳۶۶/۸/۲۶
در مورد مقرره کمیساری های نظامی
شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان تصویب مینماید:
((مقرره کمیساری های نظامی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد))
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رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره کمیساریهای نظامی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بر اساس حکم فقره ( )۴ماده ( )۲۰قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیك افغانستان به منظور
تنظیم امور مربوط به فعالیت کمیساری های نظامی در کشور وضع گردیده است.
ماده دوم:
کمیساریهای نظامی در واحد های اداری (والیت – لوی ولسوالی – ولسوالی – عالقه داری – شهر و نواحی) تاسیس شده

ماده سوم:
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میتواند.

کمیساری نظامی یکی از موسسات وزارت دفاع جمهوری دموکراتیك افغانستان بوده رهبری فعالیت وظیفوی آنها در حدود
اسناد تقنینی – مصوبات شورای دفاع ج.د.ا ،اوامر و دیرکتیف های وزیر دفاع جمهوری دموکراتیك افغانستان و رئیس
عمومی امور سیاسی و سایر اسناد نورماتیفی صورت گرفته و مستقیما فعالیت کمیساری های نظامی از طرف وزارت
دفاع جمهوری دموکراتیك افغانستان تنظیم میگردد.
ماده چهارم:

کمیساری نظامی طرح پالن جلب و احضار را آماده ساخته و جهت تصویب به شورای دفاع محل میسپارد امور محاسبه
نظامی جلب و احضار و سفر بری را انجام داده و موظف است تا سایر وظایفیکه از جانب شورای دفاع محل به وی
سپرده میشود انجام دهد.
ماده پنجم:
کمیساری نظامی رعایت اجرای دقیق اسناد تقنینی را در مورد جلب و احضار کنترول نموده و با ادارات – موسسات و
سازمان های اجتماعی محل در زمینه ایجاد و آماده ساختن نیروهای مسلح ملکی کمك عملی مینماید.

فصل دوم
وظایف و صالحیت های کمیساریهای نظامی
ماده ششم:
-

کمیساریهای نظامی والیات و شهرها دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشند:

 -۱رهبری و اداره فعالیت های وظیفوی کمیساریهای نظامی ولسوالیها عالقه داریها – نواحی در صورت عدم
موجودیت آن رهبری اجراآت نماینده گان شعبات مکلفیت عسکری و لسوالی ها و عالقه داریها.
 -۲محاسبه نظامی جوانان دارای سنین قبل از جلب و قابل جلب جنراالن ،افسران – خورد ضابطان مکتبی – قطعه و
سربازان احتیاط و همچنان وسایط نقلیه و راه سازی که به موسسات دولتی – مختلط و خصوصی تعلق دارند.
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 -۳پالنگذاری امور جلب و احضار – تهیه رهنمود ها جهت تطبیق پالن با در نظر داشت عنعنات ملی مردم.

 -۴آماده ساختن وسایل و امکانات جهت اجرای جلب و احضار به خدمت عسکری و سوق مجلوبین به قطعات قوای مسلح
ج.د.ا.،

 -۵اتخاذ تدابیر در مورد استفاده از قوتهای منطقوی – قومی و سایر واحد ها جهت اجرای امور جلب و احضار برای
خدمت مقدس عسکری.

 -۶کنترول از اکمال قوتهای منطقوی – قومی و کنترول از رعایت احکام قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری
دموکراتیك افغانستان توسط قوتهای منطقوی و قومی.

 -۷صدور اوامر الزم در مورد جلب و احضار به مراجع ذیربط و استخدام وسایط ترانسپورتی بخش دولتی – مختلط و
خصوصی در زمان اعالم سفر بری.

 -۸اتخاذ تدابیر جهت بهبود تربیه نظامی و میهن پرستانه جوانان دارای سنین قبل از جلب و قابل جلب در موسسات،
ادارات و سازمانهای اجتماعی.
 -۹رعایت از تطبیق احکام قانون در مورد اعطای کارت تاجیل از خدمت عسکری و سازماندهی محاسبه نظامی در محل
زیست ،محل کار و تحصیل.
 -۱۰محاسبه انفرادی اشخاصیکه مستحق دریافت تاجیل میگردند و سوق بموقع آنها بعد از ختم تاجیل.

 -۱۱رعایت و تطبیق قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیك افغانستان مصوبات و فرامین جمهوری
دموکراتیك افغانستان – شورای دفاع در ارتباط به وظایف کمیساری های نظامی.
 -۱۲ارائه گزارش اجراآت به ریاست تشکیالت و سفر بری وزارت دفاع جمهوری دموکراتیك افغانستان.
-

وظایف و صالحیت های عمومی کمیساریهای نظامی مندرج فقره ( )۱این ماده در سطح واحد های اداری محل
پائین تر از والیت حسب احوال توسط کمیساری های نظامی مربوط اجرا میشود.
گزارشدهی اجراآت کمیساری با رعایت سلسله مراتب تشکیالتی صورت میگیرد.

فصل سوم
تامینات و اکماالت
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ماده هفتم:

( )۱تامینات و اکماالت کمیساریهای نظامی از لحاظ سالح ،مهمات ،تجهیزات تخنیکی و نظامی وسایط ترانسپورتی و سایر
انواع وسایل مادی از طرف وزارت دفاع ج.د.ا ،صورت میگیرد.

( )۲پرسونل ،وسایط نقلیه داخل تشکیل و تخصیص مالی کمیساریهای نظامی طبق تشکیل از بودجه وزارت دفاع ج.د.ا،
تامین میشود.

( )۳ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی – کمیسارهای نظامی را در قسمت تدارك تعمیرات اداری ،دیپوها ،تحویلخانه و
تعمیرات مراکز تجمع همکاری مینماید و از لحاظ خدمات مسکن و شرایط معیشتی چون انرژی برق – آب وغیره
همکاری مینماید.

( ) ۴ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی نظر به درخواست کمیساریهای نظامی جهت قید و ثبت اتباع مراکز جلب و
احضار معاینات صحی و پیشبرد جلب و احضار بخدمت عسکری ،پرسونل طبی و تخنیکی را توظیف نموده سامان آالت
طبی و وسایل ترانسپورتی به مقصد تطبیق تدابیر در رابطه به احضارات مقدماتی برای جلب و احضار در ولسوالیها،
عالقه داریها و دهات (قشالق) را تامین مینماید.

فصل چهارم
روابط متقابل کمیساریهای نظامی با ارگانهای محل
ماده هشتم:
کمیساریهای نظامی در الیت (شهرها ،ولسوالیها ،عالقه داریها و نواحی) در ارتباط و تفاهم با ارگانهای ذیصالح محلی
کار مینمایند.
ماده نهم:
کمیساری نظامی در ان مناطقی که قطعات عسکری جابجا نشده منحیث نماینده گان قوماندانی نظامی اردو بشمار میرود.
ماده دهم:
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روسای ک میته های اجرائیه نمایندگان مردم والیات ،شهرها ،ولسوالی ها ،عالقه داریها و نواحی در امر سازماندهی
محاسبه نظامی جلب و احضار اتباع بخدمت عسکری ،آماده ساختن جوانان و مجلوبین احتیاط برای جلب و احضار نوبتی
به کمیساریهای نظامی کمك میرسانند.
ماده یازدهم:

شورای دفاع والیت صالحیت دارد که پیشنهاد به منظور تادیب کمیساری نظامی والیت الی سبکدوشی وی از وظیفه
محوله را به نسبت رفتار نادرست و تخلفات با ارائه دالیل به مراجع ذیصالح ارائه نماید.
ماده دوازدهم:

صالحیت توقیف و حبس کمیساران نظامی و افسران کمیساری های نظامی در صورت ارتکاب جرم به صالحیت
څارنوالی قوای مسلح ج.د.ا ،بوده و در مورد به شورای دفاع محل و وزارت دفاع ج.د.ا ،اطالع داده میشود.
ماده سیزدهم:
مقرره هذا بعد از تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده و با انفاذ آن مقرره کمیساری های نظامی مورخ
 ۱۳۶۱/۱/۱۸ملغی میگردد.

