د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

شماره بیستم مورخ  ۲۹جدی
۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۱۵۶ -
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رسمی جریده

مقرره امور ذاتی افسران احتیاط قوای مسلح ج.ا،

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۲۱۶
تاریخ ۶۶۱۱/۹/۶۶
در مورد مقرره امور ذاتی افسران احتیاط قوای مسلح جمهوری افغانستان
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
مقرره امور ذاتی افسران احتیاط قوای مسلح جمهوری افغانستان منظور است .در جریده رسمی نشر گردد.
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صدراعظم جمهوری افغانستان

مقرره امور ذاتی افسران احتیاط قوای مسلح جمهوری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بر وفق محتویات فقره ( )۳ماده ( )۶فصل اول قانون مکلفیت عمومی عسکری و مواد ( )۶۶-۷۴قانون امور
ذاتی افسران قوای مسلح ،بمنظور تعین صورت سپری نمودن خدمت عسکری توسط افسران احتیاط ،حقوق و مکلفیت
های آنان نافذ میگردد.
ماده دوم:
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احتیاط افسران قوای مسلح جمهوری افغانستان به قرار ذیل ایجاد میگردد:

( )۱از جمله افسران و جنراالن متقاعد از خدمت باالفعل عسکری و شامل دوره احتیاط.

( )۲از جمله سربازان و خورد ضابطان قطعه دارای تحصیالت عالی و متوسط که خدمت باالفعل عسکری را سپری نموده
بعد از سپری نمودن امتحانات معین در حین ترخیص به دوره احتیاط به ترتیب مندرج در قانون بدریافت رتبه افسری نایل
آمده اند.

( ) ۳از جمله اشخاصیکه در کافدرای نظامی موسسات تحصیالت عالی و متوسط مسلکی ملکی تعلیمات نظامی دیده بعد از
سپری نمودن امتحانات معین به دریافت رتبه افسری نایل آمده اند .اشخاص مذکور خدمت دوره احتیاط را بر طبق مسلک
خویش بقرار ذیل سپری مینمایند:

 اشخاص دارای تحصیالت عالی لیسانس که خدمت دوره مکلفیت عسکری را سپری ننموده باشند بعد از فراغت ازموسسه تعلیمی بمدت یکنیم سال بصفت افسر احتیاط.
 اشخاص دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر از آن که خدمت دوره مکلفیت را سپری ننموده باشند بعد از فراغت ازموسسه تعلیمی بمدت ( )۱سال بصفت افسر احتیاط.
 اشخاص دارای تحصیالت لیسانس ،فوق لیسانس و معادل آن که خدمت دوره مکلفیت عسکری را سپری نموده باشند بعداز فراغت از موسسه تعلیمی بمدت ( )۱سال بصفت افسر احتیاط.

ماده سوم:
افسران قوای مسلح الی سنین ذیل شامل دوره احتیاط میباشد:
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افسران اناث که در ارتباط با مسلک خویش در محاسبه عسکری درج شده بدون نظر داشت رتبه تعیین شده عسکری شامل
دوره احتیاط درجه ( )۳میگردند .سن نهایی موجودیت آنان در دوره احتیاط ( )۶۵سالگی میباشد.
ماده چهارم:

افسران دوره احتیاط که به سن نهایی دوره سوم احتیاط رسیده و یا نظر به حالت صحی طبق نظر کمیسیون صحی قوای
مسلح قابلیت خدمت را نداشته باشند از بست احتیاط خارج میگردند.
ماده پنجم:
افسران احتیاط مکلف اند فن عسکری را با جدیت تمام آموخته در هر لحظه آماده باشند تا در صفوف قوای مسلح جمهوری
افغانستان قرار گرفته با کار و دسپلین پذیری خویش افتخارات و نوامیس قوای مسلح افغانستان را نگهداشته در امور
دفاعی کشور سهم بگیرند.
در تبلی غ فن و دانش نظامی و عنعنات رزمی میان ساکنین کشور بالخصوص در بین جوانان قبل از جلب و احضار و
مجلوبین اقدام نمایند.

ماده ششم:
بمنظور ارتقای سویه تعلیمات نظامی افسران احتیاط بر طبق ماده ( )۷۴قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح کورسهای
موقتی تعلیمی را سپری مینمایند و برای مدتهای ذیل جلب شده میتوانند:
الف -شاملین دوره احتیاط درجه ( )۱هر سال بمدت الی ( )۳ماه.
ب -شاملین دوره احتیاط درجه ( )۲در طی تمام زمان موجودیت در دوره احتیاط دو دفعه بمدت الی ( ۳ماه) هر کدام.
ج -شاملین دوره احتیاط درجه ( )۳در طی تمام زمان موجودیت آنان در دوره احتیاط یک دفعه بمدت ( ۲ماه).
مدت دوام کورسهای موقتی تعلیمی برای گروپهای مختلف افسران ،متخصصین و جنراالن در حدود مندرجه در ماده هذا
توسط وزارتهای دفاع ،امور داخله و امنیت دولتی تعین میگردد .وزیران ذیربط در صورت ضرورت صالحیت دارند
مدت دوام کورسهای تعلیمی را برای افسران و جنراالن احتیاط بمدت ( )۲ماه دیگر تمدید نمایند و یا تعداد کورسهای
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موقتی تعلیمی افسران احتیاط را افزایش دهند.
ماده هفتم:

افسرانی که بکورس های تعلیمی جلب و احضار میشوند از حقوق مادی و مالی طبق نورم های تعین شده مستفید میگردند.
انتقال و مصارف اعاشه آنها در اثنای رفت و آمد از طرف دولت صورت میگیرد .افسران احتیاط در حین سپری نمودن
کورس های تعلیمی و کنترولی ملبس به یونیفورم عسکری میباشند.
ماده هشتم:

به آنعده افسران احتیاط که در روز جلب و احضار آنها بکورس های تعلیمی وظایف رسمی را در موسسات و در دوایر
دولتی و یا مختلط داشته باشند در حین سپری نمودن کورس های تعلیمی مزد یا معاش آنها و سایر امتیاز قانونی شان حفظ
و از طرف ادارات مربوط پرداخته میشود .برای آنعده افسران احتیاط که بکورس های تعلیمی جلب و احضار میشوند طی
تمام مدت سپری نمودن کورس های مذکور پست های موجود شان محفوظ می ماند.
ماده نهم:
به آنعده افسران احتیاط که در روز جلب و احضار آنها بکورس های تعلیمی مستحق معاش تقاعد باشند در حین سپری
نمودن کورس های تعلیمی معاش تقاعد پرداخته میشود.

ماده دهم:
افسران احتیاط به خدمت بالفعل نظامی با تقرر آنها به بست افسری در زمان حضر مبنی به فقره های  ۲و  ۳ماده ()۶
قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح و به ترتیب ذیل جلب شده میتوانند:
الف -از جمله داوطلبان به اساس منظوری وزیران دفاع ،امور داخله و امنیت دولتی.
ب -از جمله اتباع قابل جلب و احضار که سن آنها از  ۳۵سال تجاوز ننموده و خدمت باالفعل عسکری را هنوز سپری
نکرده باشند نظر به احتیاج قوای مسلح به اساس منظوری شورای وزیران.
ج -افسران احتیاط که به خدمت باالفعل عسکری جلب و احضار میشوند تقرر آنها به پست افسری مطابق برتبه عسکری
شان صورت میگیرد.
استخدام افسران احتیاط در خدمت با الفعل عسکری در زمان حضر مطابق به اوامر وزیر دفاع ،وزیر امور داخله و وزیر
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امنیت دولتی صورت میگیرد.

د -جلب و احضار افسران بخدمت با الفعل عسکری مبنی بر مقررات سفر بری و همچنان مراتب بعدی جلب و احضار
افسران احتیاط در زمان سفر توسط کمیساری های نظامی و مطابق به اوامر وزیر دفاع در مورد پیشبرد جلب و احضار
که به تاسی از فرامین شورای انقالبی به نشر میرسد صورت میگیرد.
ماده یازدهم:

رتبه اولیه افسری به مکلفین عسکری در زمان حضر مطابق امر وزیران دفاع ،امور داخله و امنیت دولتی اعطاء
میگردد .مدت خدمت در هر رتبه برای افسران احتیاط که در ماموریت های ملکی شامل بوده قرار ذیل تعین میگردد:
 دریم بریدمن ( )۲سال دوهم بردیدمن ( )۳سال لومړی بریدمن ( )۷سال تورن ( )۷سال جگتورن ( )۷سال -جگړن ( )۷سال

 ډگرمن ( )۶سالماده دوازدهم:
ترفیع افسران احتیاط به ترتیب ذیل صورت میگیرد:
 -۱تا لمړی بریدمن :بعد از سپری نمودن دوره معینه خدمت مندرج ماده ( )۱۱این مقرره و اخذ سجل مساعد.
 -۲از تورن الی ډگروالی :بعد از سپری نمودن مدت معینه (قدم رتب) در احتیاط مندرج ماده ( )۱۱این مقرره و در
صورت داشتن سجل مساعد و سپری نمودن موفقانه کورس های قصیر المدت تعلیمی جهت آموزش بوظایف آن بستی که
مطابق به آن باید ترفیع نمایند.
ترفیع رتبه تورن و باالتر از آن برای آنعده افسران احتیاط که در مدت معینه خدمت رتبه اش کورس های قصیر المدت
الزمه را سپری نکرده باشند با نظر داشت تجارب کار ایشان در رشته های مختلف اقتصاد ملی و یا با نظر داشت تجارب
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اندوخته ایشان در همان بست افسری که وظایف آنرا در صورت جلب و احضار بخدمت باالفعل نظامی انجام بدهند اجرا
میشود.
ماده سیزدهم:

افسران احتیاط در زمان حضر در حاالت و به ترتیبیکه در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح تصریح یافته تنزیل رتبه
شده میتوانند.

فصل دوم
ترتیب سپری نمودن خدمت باالفعل عسکری افسران مجلوب از احتیاط
ماده چهاردهم:
( )۱افسران احتیاطی که به خدمت عسکری برای مدت ( )۲-۱سال در زمان حضر مطابق ماده ( )۱۵این مقرره از احتیاط
جلب میشوند در جریان سپری نمودن خدمت عسکری دارای تمام وجایب حقوق و امتیازات افسران داخل کادر قوای مسلح
جمهوری افغانستان با نظر داشت موازین مندرج این مقرره میباشند.
( )۲جلب و احضار افسران احتیاط به خدمت عسکری بر اساس اوامر وزیران دفاع ،امور داخله و امنیت دولتی جمهوری
افغانستان پیش برده میشود.
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( ) ۳امور مربوط به تعین و تقرر ،ترفیع رتبه های نوبتی و فوق العاده ارتقای بست ،سجل دهی ،رخصتی ،تنزیل و خلع
رتبه و تنزیل بست افسران مجلوب از احتیاط تابع قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح میباشد.

( )۷ترفیع برتبه نوبتی افسران محجلوب از احتیاط در زمان سپری نمودن خدمت عسکری آنها یا در زمان اعطای
ترخیص اجرا میشود .مدت خدمت عسکری افسر مجلوب که برای ترفیع کافی نباشد به قدم بعدی در زمان احتیاط قابل
محاسبه میباشد.

( )۶افسران مجلوب از احتیاط بعد از اکمال حد اقل یکسال خدمت عسکری و اخذ سجل مساعد در رشته های مورد
ضرورت بنابر تقاضای خود شان میتوانند به مقصد سپری نمودن خدمت ما بعد عسکری به کدر های افسران شامل گردند.
در این حالت شمولیت افسرا ن مجلوب از دوره احتیاط به کادر های افسران توسط امر وزیران دفاع ،امور داخله و امنیت
دولتی اجرا میگردد.
ماده پانزدهم:

افسران مجلوب از دوره احتیاط به استثناء شاملین کادر های افسران از خدمت باالفعل عسکری به احتیاط در موارد ذیل
ترخیص میگردند:
 -۱بعد از سپری نمودن خدمت باالفعل عسکری در مدت مندرج فقره ( )۱ماده ( )۱۷این مقرره.
 -۲به علت مریضی یا معلولیت آنعده افسرانیکه طبق نظر کمیسیون صحی قوای مسلح در زمان حضر نا مساعد تشخیص
میشوند (اما در زمان سفر محدودا مساعد بخدمت میباشند).
 -۳به علت تنقیص تشکیل و یا عدم امکان استفاده از خدمت باالفعل عسکری ناشی از محدود بودن ساختار تشکیالتی.

 -۷در صورت محکومیت نسبت ارتکاب جرم.
ماده شانزدهم:
آنعده افسران مجلوب از احتیاط که از طرف قوای مسلح به خدمت باالفعل عسکری نا مساعد تشخیص و اخراج شان از
محاسبه نظامی نظر داده شده باشد به علت مریضی به تقاعد سوق میگردند.
ماده هفدهم:
تقرر مجدد اشخاصیکه خدمت باالفعل عسکری را سپری نموده اند و مطابق به جز های  ۳-۲-۱مندرج ماده ( )۱۶این
مقرره ترخیص و به احتیاط سوق گردیده اند طبق احکام قانون به بست های قبلی یا معادل آن صورت میگیرد.
ماده هجدهم:

AC
KU

انتقال افسران که برای سپری نمودن خدمت با الفعل عسکری جلب و احضار شده و افسران متقاعد از قطعه عسکری تا
محل سکونت شان به مصرف دولت صورت میگیرد.
ماده نزدهم:

افسران متقاعد بعد از رسیدن به محل سکونت خویش باید طی مدت ( )۱۵روز به کمیساری نظامی مراجعه نمایند تا در
محاسبه نظامی قید و ثبت گردند.
ماده بیستم:

( )۱عموم افسران احتیاط نظر به رتبه و مسلک طبق تشکیل و ضرورت هنگام جلب به خدمت باالفعل عسکری تعین بست
میگردند.

( )۲امور مربوط به جلب و احضار و سوق افسران احتیاط حسب احوال توسط طرزالعمل ایکه بمنظوری وزیر دفاع ج.ا.
میرسد تنظیم میگردد.
ماده بیست و یکم:
این مقرره بعد از تصویب شورای وزیران جمهوری افغانستان نافذ گردیده و در جریده رسمی نشر میگردد.

