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رسمی

جريده

تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
لومړی کال ) (١۶ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه
دوشنبه د قوس )(٩

 ١٣۴٣ھجری شمسی کال

د عسکری د مکلفيت د اصولنامی ۶
نمبر مل:
د افغانستان د پاچائی دولت او د ھند د
جمھوريت ترمنځ فرھنګی موافقت ليک
د دايرو او دولتی تصديو د حسابو د
سپينولو اليحه.
پرله پسی ګڼه )(١۶

ضميمه نمبر  ۶اصولنامۀ مکلفيت عسکری در بارۀ خدمت شاقه افراد مجلوبين زير بيرق.
 -١خدمت شاقه يکنوع جزائيست که در مورد مجلوبين متخلف زمان احضار و غير حاضر و فرار داخل قطعه بموجب اين
ضميمه احکام جزای عسکری اجرا ميگردد.
 -٢غير حاضران احضار در مقابل يکروز دو روز جزای شاقه می بيند ،اما معياد جزای غير حاضری دورۀ احضار از
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يکسال تجاوز نميکند.

 -٣غير حاضران داخل قطعه باساس احکام جزای عسکری بشرطيکه از يکسال تجاوز نکند بخدمت شاقه محکوم ميگردند.
)بصورت مجموعی ميعاد اعظمی جزای شاقه غيرحاضری احضار و غير حاضری داخل قطعه از دو سال تجاوز نکرده و
اضافه از دو سال محکومين بشاقه معاف کرده ميشود(.
تبصره:

الف -غير حاضران قطعه که از اليحه تسھيالت استفاده کرده نتوانند و در عين حال غيرحاضری احضار ھم داشته باشند
احکام مادۀ ) ٢و  (٣فوق با ھم ضم گرديده دربارۀ شان تطبيق ميگردد.

ب -در بارۀ افراد اضافه از سه ماه داخل قطعه که دوباره بخدمت زير بيرق شامل شده و خدمت را بحسن صورت انجام
ميدھند طبق اليحه تسھيالت با ايشان رفتار کرده ميشود.
 -۴محکومين شاقه از مدت اضافه خدمت دوره موظفيت )خدمت زير بيرق( که باساس امر يا وظيفه صورت گرفته باشد
بترتيب اتی استفاده مينمايند:
الف :اگر مدت اضافه خدمت شش ماه و يا زياده از شش ماه بوده و محکومين شاقه اين اضافه خدمت را بحسن صورت
انجام داده و غير حاضری نداشته باشند از تمام مدت شاقه معاف ميگردند در مدت کمتر از شش ماه بمقابل يکرزو اضافه
خدمت دو روز از خدمت شاق ٔه شان تنقيص بعمل ميايد.
يکروز يکروز از خدمت شاق ٔه شان کم ميگردد.

ب -کسانيکه در مدت اضافه خدمت غير حاضری داشته باشند در مقابل
ج -کسانيکه مدت اضافی خدمت زير بيرق شان به شاقه محسوب ميشود امتياز و حقوق مادۀ ) (٧اصولنام ٔه مکلفيت را
مستحق نميشوند.
 -۵مجلوبينيکه در ختم دورۀ زير بيرق باثر محاکمه ترخيص شان معطل گرديده و در نتيحه محاکمه برائت حاصل نمايند
اين مدت معطلی به کسانيکه خدمت شاقه دارند به شاقه شان و اگر شاقه نداشته باشند به سالھای اخير دورۀ احتياط شان
محسوب ميگردد.
 -۶غير حاضران دورۀ احضار و داخل قطعه که اضافه از سه ماه محکوم به شاقه شوند  -ھر گاه دو ثلث زمان شاقه را به
حسن صورت و بدون غير حاضری دوام نمايند از ثلث سوم خدمت شاقه معاف ميشوند.
 -٧محکومين شاقه که مدت شاقه از سه ماه تجاوز نکند مدت شاقه را به قطعه يا مؤسسه منسوب ٔه خويش و در صورتيکه
شاقه شان از سه ماه متجاوز باشد در واليت مربوط بخدمت انشاات عسکری و يا معابر و امثال آن گذشتانده و ترخيص
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ميگردند.

 -٨اسکان ،اعاشه و البسۀ محکومين شاقه در اردو مانند افراد و در ديگر مناطق طبق مقررات ھمان مؤسسه اجراء
ميشود.

 -٩اعزام افراد شاقه از مراکز عسکری تا مراکز محل خدمت تابع مقررات افراد ترخيص شده ميباشد.

 -١٠اگر ميعاد خدمت شاق ٔه نفر دو سال باشد در ختم ھر سال ) (١٠روز مستحق رخصت رونی با معاش و مصاف ٔه راه
ميباشد.

 -١١کسانيکه يکسال و يازده از يکسال شاقه دارند به نسبتيکه در سال اخير شاقه ترخيص ميگيرند رخصتی رونی سال
اخير شاقه را مستحق نميشوند.

 -١٢افراد محکوم به شاقه که در جريان شاق ٔه خود غير حاضری ميکنند عالوه بر اينکه ايام مدت غير حاضری باالی آنھا
خدمت می شود در مقابل دو روز غير حاضری يک روز بمدت شاق ٔه شان افزود ميگردد اما طبق مادۀ ) (٣اين ضميمه
جزا نيز از دو سال تجاوز نميکند.
 -١٣غندھا و يا قطعات پائين تر از غند و جز و تام ھای خورديکه به قطعات بزرگتر از غند )ماننده فرقه و قول اردو(
مربوط است عالق ٔه محکومين شاقه اضافه از سه ماه را در اخير روز خدمت زير بيرق قطع نموده پارچ ٔه سوق ،دفتر
معامالت ،تذکر ٔه تابعيت و جدول شاق ٔه نفر محکوم به شاقه را رسما بعد از امضای قوماندان مربوطه عنوانی مديريت ھای
مکلفيت واليات مربوط ٔه نفر شاقه صادر و مدت خدمت مذکور را توضيح و در عين زمان براپور احتياط قيد مينمايد.

برای نفر محکوم به شاقه يك ورق ٔه تعرفه طبق نمونه ضميمه داده ميشود کسانيکه قبل از مواصلت مکتوب رسمی به
مديريت مکلفيت مربوطه حاضر ميشوند باساس تعرف ٔه دست داشتۀ شان بال وقفه بمحل خدمت شاقه اعزام ميگردند.
 -١۴محکومين شاقه مکلفند که اعتبار از تاريخ صدور مکتوب قطعه الی دو ماه به مديريت مکلفيت مربوط خود مراجعه
کنند روز ھای نا موجوديت اضافه از دو ماه در جمله غير حاضری شاقه نفر محسوب و طبق مادۀ ) (١٢اين ضميمه در
بارۀ شان اجرات ميگردد.
 -١۵ھر گاه بست افراد شاقه در واليت مربوطه تکميل باشد برای محکومين اضافه بست بامر والی موقتا مھلت داده
ميشود.
اشخاصيکه در ختم مدت مھلت مراجعه نميکنند در بارۀ ايام اضافه مھلت انھا مقررۀ مادۀ ) (١٢اجراء ميشود.
 -١۶در موقعيکه اوراق نفر محکوم به شاقه طبق مقررۀ ماده ) (١٣بمديريت مکلفيت واصل ميگردد مديريت مکلفيت
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اوراق متذکره را قيد و ميعاد شاق ٔه نفر را رسما بمرجع خدمت شاقه اش خبر ميدھد .در صورتيکه نفر حاضر نشده باشد
اعتبار از تاريخ صدور مکتوب قطعه بعد از دو ماه بجلب آن اقدام ميگردد.

 -١٧مدت کار روزانه ھفته و ماھانه افراد شاقه مطابق اصولنامه کار و کارگر ميباشد.

 -١٨محکومين شاقه که در مدت خدمت شاقه بشرايط و مقررات اصولنامه بيکس متکفل قرار گيرند  -از مقررۀ متکفلين
مستفيد شده و از خدمت باقيماندۀ شان معاف ميگردند.

 -١٩محکومين شاقه که در موقعيکه بخدمت احتياط جلب ميشوند از جانب مديريت مکلفيت واليات مربوط با اوراق نسبتی
در محل خدمت احتياط اعزام ميگردند ھر گاه محکومينيکه در سفر سوق و خدمت سفر را طبق ماده ) (۴اين ضميمه
بحسن صورت انجام داده غير حاضری نداشته باشند از باقيماندۀ خدمت شاق ٔه معاف ميشوند در عکس حال اگر جلب احتياط
از نقطه نظر مانور و تجديد معلومات باشد تنھا مدت تحت سالح زمان احتياط شاقه نفر محسوب ميشود ھر گاه اين مدت
ميعاد خدمت شاق ٔه آنھا را تکميل ننمايد طبق مقررات اصولنامه مجدداً برای تکميل مدت باقيمانده بمرجع شاقه فرستاده
ميشوند.
 -٢٠ھر گاه سن محکومين شاقه باثر غير حاضری از چھل و شش تجاوز کند دربارۀ اينچنين اشخاص حکم ضميم ٔه )(١
اصولنام ٔه مکلفيت معتبر است.
 -٢١محکومين شاقه که مريض ميشوند به تصديق ھيئت صحی تبديل ھوا گرفته ميتوانند مجرائی تبديل ھوا تابع مقررات
صحی ميباشد.
 -٢٢معافيت محکومين شاقه از خدمت در اثر معلوليت تابع مقررات معافيت داخل قطعه است.

 -٢٣محکومين شاقه که بداخل خدمت فوت ميشوند از مقام مربوطه مطابق مقررات مراسم جنازۀ عسکری تکفين و تجھيز
گرديده اوراق نسبتی شان بمديريت مکلفيت مسترد و مديريت مکلفيت راپور نفر فوتی را بمرجع اصلی آن ميفرستند.
 -٢۴وقتاء که محکومين شاقه مدت خدمت شاقه را تکميل مينمايند در قطعات اردو از طرف قطعه منسوبه و در واليات از
طرف مکلفيت ھای مربوطه ترخيص داده ميشوند.
 -٢۵برای جلوگيری و فرصت ندادن غير حاضری احضار شعبات ملکی )مامورين احصائيه ،عالقه داران و حکام محل(
مکلف اند تا تعقيبات الزم را دائم عملی نموده اشخاص غفلت کار طبق مقررات مجازات ميگردند.
 -٢۶مديريت ھای مکلفيت پس از ختم دورۀ احضار در ھر سه ماه راپور ناموجودان احضار را که در مدت معين ٔه احضار
سوق نگرديده و يا وثايق اعتذاری شان به زمان معينه ترتيب نشده با راپور غير حاضران قطعات بوزارت دفاع ملی
ميفرستند وزارت دفاع ملی راپور مذکور را بغرض بازپرس و تطبيق جزا بوزارت داخله ميفرستد.
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 -٢٧اين ضميم ٔه اصولنام ٔه مکلفيت عسکری بمابعد قابل تطبيق است.

 -٢٨با نشر اين ضميم ٔه تعليماتنام ٔه شاقه منتشرۀ سال  ١٣٣٠مواد اصولنامه احکام و اوامريکه قبل از ين دربارۀ شاقه داده
شده و ھمچنان مواد ساير اصولنامه ھا و تعليماتنامه ھا که باين ضميمه مغاير باشد از اعتبار ساقط است.
يوم يکشنبه مورخه  ١٢برج ميزان  ١٣۴٣شمسی مطابق  ٢٨ماه جمادی االول  ١٣۴٨قمری.

