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د افغانستان د شاهی اردو

د هوائی او د وچی د قواؤ

د زده کړیانو وړوکو ضابطانو
اصولنامه

( )۱۰۰۰جلده

د شمیر اندازه:

د  ۱۳۳۶کال د جوزا میاشت

د طبع نېټه:
مطبعه دولتی

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه
خوردضابطان مکتبی قوای بری و هوائی اردوی شاهی افغانستان
 -۱در اردوی شاهی افغانستان نایل شدن برتبه خورد ضابطی مکتبی مربوط به استحصال شهادتنامه یکی از مکاتب خورد
ضابطان داخل و یا خارج مملکت است.
شرایط قید و قبول و دخول بمکتب:
الف -تبعه افغانی باشد.
ب -درجه تحصیل.
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 -۱برای خورد ضابطان قوای بری فارغ التحصیل صنوف ابتدائی و متوسط.
 -۲برای خورد ضابطان هوائی فارغ التحصیل صنوف ( )۹و باالتر از آن.
ج -مجرم و متهم بیک جرم مشهود نباشد.
د -سن:

 -۱از خورد ضابطان قوای بری  ۱۲ : ۱۸ساله.

 -۲از خورد ضابطان قوای هوائی  ۲۰ : ۱۷ساله.
هـ  -دارای صحت تامه باشد.
و -متکقل عائله نباشد.
 -۲مدت تحصیل اساسی مکتب خورد ضابطان:
الف -در مکتب خورد ضابطان میخانیکی دو سال.

ب -در مکتب خورد ضابطان صنوف مختلفه قطعات زمینی دو سال.
ج -از خورد ضابطان هوائی و خورد -ضابطانیکه به غایه های خصوصی رسانیده میشوند نظر به اهمیت و خصوصیت
صنعت و مسلک شان.

نوت :نظر به احتیاجات فوق العاده بتصویب وزارت دفاع ملی مدتهای تحصیل بقدر لزوم کوتاه شده میتواند خورد
ضابطانیکه بدوره های کوتاه رسانیده شده باشند معلومات های درسی شان اکمال کرده میشود.
 -۳رتبۀ خورد ضابطان و مدت اصغری را که در هر رتبه میگذرانند قرار جدول آتیست:
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خدمت اختیاری

مالحظات

 -۴فارغ التحصیالن مکاتب خورد -ضابطان از تاریخ اخذ شهادتنامه پرکمشر مکتبی شناخته شده معاش و هرگونه
امتیازات خورد ضابطی را حاصل مینمایند.
 -۵مدت خدمت مجبوری خورد -ضابطان میخانیکی :میخانیک مطبعه و خورد ضابطان هوائی از تاریخ اخذ شهادتنامه ۱۶
سال و از خورد ضابطان سایره طبق تحریری جدول فوق  ۱۲سال قبول گردیده است.
 -۶خورد ضابطانیکه علما ً و اخالقا ً و صحتا ً مساعد دیده شده سجل خوب اخذ و آرزوی دوام را در خدمت اردو داشته
باشند – بعد از اکمال دورۀ خدمت مجبوری در – حالیکه وزارت دفاع ملی نیز احتیاج داشته باشد خدمت اختیاری آنها
بترتیب ذیل قبول شده میتواند:
الف -از خورد ضابطان میخانیکی :خورد ضابطان میخانیک مطبعه و خورد ضابطان هوائی بعد از اخذ امتحان در دوره
اول بعین معاش و رتبه آخرین  ۴سال در دوره دوم با تزئید ماهانه معاش  ۵۰افغانی پنج سال.
ب -از خورد ضابطان صنوف سایره در دوره اول بعد از اخذ یک امتحان  ۴سال در دوره دوم  ۴سال در دوره سوم با
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تزئید ماهانه معاش پنجاه افغانی پنج سال.

تبصره

 -۱شرایط امتحان از طرف ارکان حربیه عمومیه تثبیت خواهد شد.

 -۲خورد ضابطان صنوف مختلفه که در دوره اول چهار سال تمدید خدمت مینمایند برتبه سر پرکمشری قدمدار ارتقا و
حقوق سر پرکمشری قدمدار را حایز می گردند در دوره دوم بدون کدام امتیاز بعین معاش و رتبه ایفای وظیفه خواهند
نمود.
 -۷ترفیعات:

الف -ترفیع خورد ضابطان وابسته بطی دوره اصغری رتبه استحصال سجل مؤفق و ابراز موفقیت در امتحان میباشد.
 -۸شرایط و چگونگی امتحان مطابق تعلیمات امتحان که از طرف ارکان حربیه عمومیه حاضر گردیده است میباشد.
ترخیص و تقاعد:
 -۹ترخیص و تقاعد خورد ضابطان مکتبی نظر به اساسات ذیل صورت میگیرد:
الف -خورد ضابطانیکه مطابق ماده ( )۵اصولنامه هذا خدمت مجبوری خود ها را اکمال و آرزوی دوام را نداشته و یا
وزارت دفاع ملی احتیاج نداشته باشد ترخیص میگردند.

باین گونه اشخاص عالوه بر استحقاق تمام پول تقاعدیکه از معاشات شان تا زمان ترخیص وضع گردیده است – دو ماهه
معاش آخرین شان بنام اکرامیۀ نقدی به ایشان پرداخته میشود.
ب -کسانیکه بعد از طی مدت مجبوری نظر به لزوم و احتیاج چهار سال دیگر تمدید خدمت نموده و بعد از انجام خدمت
چهار ساله اختیاری ترخیص گردند عالوه بر استحقاق تمام پول تقاعدیکه از معاشات شان تا موقع ترخیص وضع گردیده
است سه ماهه معاش آخرین بنام اکرامیۀ نقدی به ایشان پرداخته می شود.
ج -اشخاصیکه نظر به لزوم و احتیاج هشت سال دیگر مطابق ماه ( )۶تمدید خدمت نمایند – بعد از انجام خدمت هشت
سالۀ اختیاری – برعالوه استحقاق تمام پول تقاعدیکه تا زمان ترخیص از معاشات شان وضع گردیده است چهار ماهه
معاش آخرین شان بنام اکرامیه نقدی به ایشان پرداخته می شود.
د -کسانیکه بعد از تمدید یکی از دوره ها نظر به بعضی عوارض غیر مترقبه محکوم گردیده و از اردو برطرف گردند از
استحقاق اکرامیۀ همان دوره محروم بوده اکرامیه یکدوره پیشتر آن را حاصل میدارند.
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هـ :خورد ضابطانیکه بعد از تکمیل دورۀ اختیاری و اجباری نظر به احتیاج اردو علما ً و اخالقا ً مساعد بوده و ( )۲۵سال
را در اردو طی نموده باشند – استحقاق تقاعد را حاصل و به نصف معاش آخرین – تقاعد میدارند البته اگر وزارت دفاع
ملی آرزوی دوام اضافه از ( )۲۵سال را داشته باشد بعین رتبه و معاش دوام داده میتوانند.

اشخاصیکه بعد از (بیست و پنج) سال تمدید خدمت آرزو میکنند تقاعد شان مثل اشخاص ( )۲۵ساله است.

 -۱۰مدرک این اکرامیه ها و معاشات تقاعد – پول تقاعدی است که ماهانه از معاشات خورد ضابطان بخزینۀ تقاعد تحویل
داده می شود.

 -۱۱اشخاصیکه در دوام خدمت اجباری برتبۀ آخرین که در جدول ماده ( )۳اصولنامۀ هذا مندرج است نرسیده و در دیگر
رتبه ها خدمت اجباری را انجام و آرزوی دوام را داشته و بشرایط ماده ( )۶مساعد باشند در صورتیکه رتبۀ آخرین خود
را اکمال نموده باشند بیک رتبه بلندتر و اگر اکمال ننموده باشند بهمان رتبه دوام داده میتوانند.

تبصره
اکمال دوره ها و خدمت اختیاری اینگونه اشخاص نیز مطابق ماده ( ۵و )۶است.
 -۱۲کسانیکه نسبت عدم مساعدت سجل وغیره عوارض غیر مترقبه مؤفق به ادامۀ خدمت اختیاری نگردیده و ( )۲۵سال
را در اردو طی ننموده باشند از حق تقاعد مستفید نگردیده طبق دیگر ترخیص شوندگان در هر رتبه که باشند با ایشان
معامله میگردد.
 -۱۳خوردضابطان بعد از اکمال دورۀ مجبوری و اختیاری حینیکه ترخیص و یا تقاعد میگردند تا سن ( )۴۵ساله گی در
بست احتیاط گرفته می شوند.

 -۱۴خورد ضابطانیکه از اردو منفک میشوند بصورت موظف تکرار بخدمت اردو داخل نمی شوند.
خورد ضابطانیکه در حین دوام خدمت مجبوری – نسبت عدم سجل موافق ترفیع ننمایند – الی ختم مدت مجبوری در همان
رتبه دوام می نمایند.
 -۱۵خورد ضابطان متقاعد مکتبی در ساحۀ استعداد و لیاقت علمی خویش ترجیحا ً در عهده های ماموریت و معلمی در
مقامات عسکری بصورت اجیر پذیرفته شده میتوانند.
استعفاء:
 -۱۶چون دوره مجبوری خورد ضابطان مکتبی میخانیکی ،میخانیک مطبعه و خورد ضابطان هوائی ( )۱۶سال و از
خورد -ضابطان صنوف سایره ( )۱۲سال قرار داده شده لذا خورد ضابطان تا اکمال خدمت مجبوری – حق استعفاء را
ندارند ،در دیگر رتبه ها نیز در حالیکه قبولی داده باشند الی ختم مدت معینه – استعفاء نموده نمی توانند.
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 -۱۷استعفاء خورد ضابطان مکتبی در حین دوام خدمت مجبوری بشرط قبولی وزارت دفاع ملی و تادیه مصارف مکتب
خورد ضابطان بعد از مجرای ایام خدمت – اجراء شده میتواند.
بیکسی:

 -۱۸خورد ضابطانیکه بیکس بوده و موجودیت آنها از نقطه نظر اداره وسایل خصوصی و مشکالت شخصی آن در
مس کنش ایجاب نماید وثیقه بیکسی اصولی احضار و در حالیکه وزارت دفاع ملی قناعت حاصل بدارد عند اللزوم در
قطعاتی مقرر میگردند که قریب مسکن آنها باشد اما در حرکات و زمان سفر این موضوع مراعات نمیگردد.

 -۱۹خورد ضابطان مکتبی در تزئیدات معاشات تابع مقررات عسکری بوده عنداالیجاب در باره شان مطابق لوایح و
اصوالت موضوعه معامله خواهد شد.

 -۲۰عالوه بر معاشات رتبه برای خورد ضابطان میخانیکی و میخانیک مطبعه چهل افغانی امتیازی داده می شود راجع
بمعاشات امتیازی خورد ضابطان هوائی بفصل مخصوص شان مراجعه شود.
البسه:
 -۲۱در مورد البسه خورد ضابطان مکتبی مقررات تعلیماتنامه قیافه  -فصل مخصوص خورد ضابطان مرعی میباشد
دریشی آنها مطابق قرار نامه قیافه و پیراهن و تنبان آنها مطابق استحقاق افراد از طرف حکومت داده میشود.

اعاشه:
 -۲۲استحقاق اعاشۀ خورد ضابطان مکتبی مطابق افراد بوده و از طرف قطعه و یا موسسۀ مربوطۀ آنها اجرا میگردد این
استحقاق نیز از طرف حکومت داده میشود اگر اعاشه از طرف قطعۀ منسوبه اش اجراء نمیگردد – در حالیکه عایله داری
آن اثبات گردد مطابق اصول به غلگی تبدیل شده میتواند.
قطعاتیکه اعاشه دارند هرگاه خورد ضابطان عایله دار – آرزوی گرفتن غلگی داشته باشند طبق صاحب منصبان برای
شان غلگی داده میشود در صورتیکه عایله داری آن ثابت شود.
امور حاضری و محاکماتی:
 -۲۳امور حاضری و محاکماتی خورد ضابطان و معامالت معلولیت و بازماندگان ایشان بقرار احکام اصولنامه های
حاضری ،محاکماتی و ترفیع و تقاعد عسکری اجرا میگردد.
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موادیکه عالوه بر مواد مندرجه متن اصولنامۀ هذا جهة خورد ضابطان هوائی بصورت استثنائی قبول گردیده است:
 -۱خورد ضابطانیکه برای هوا بازی در داخل و یا خارج مملکت رسانیده میشوند عبارت از پیلوت ،میخانیک انجن
میخانیک بدن ،ناویگاتور ،اسلحه – تیلگرافی مترولوژی ،رادیو ،فتوگراف ،آالت ،برق رهدار وغیره.

 -۲معاشات رتبۀ خورد ضابطان هوائی معادل خورد ضابطان قوای بری میباشد – تنها در حصۀ معاشات و امتیازی شان
ترتیب ذیل قبول گردیده است:

الف -برای پیلوتان عالوه بر معاش رتبه بعد از اخذ شهادتنامه ( )۳۰۰افغانی معاش امتیازی مسلکی.

ب -برای ناویگاتور ها عالوه بر معاش رتبه-بعد از اخذ شهادت نامه ( )۲۵۰افغانی معاش امتیازی مسلکی.

ج -برای میخانیک ها وغیره خورد ضابطان شقوقیکه اصوالً حق پر و از را دارند بر عالوه معاش رتبه بعد از اخذ
شهادتنامه ( )۲۰۰افغانی معاش امتیازی مسلکی.

د -برای میخانیکان و خورد ضابطان دیگریکه حق پرواز را ندارند ( )۴۰افغانی معاش امتیازی.

تبصره
چون در قانون جدید معاشات صاحب منصبان هوائی مقررات جداگانه راجع به تزئید معاشات مسلک در هر رتبۀ آنها
مدنظر گرفته شده است – لذا در صورت قبولی و طی مراتب قانونی آن دربارۀ خورد ضابطان نیز تجدید نظر گردیده
حسب پیشنهاد جداگانه قوماندانی هوائی بریاست ارکان حربیۀ عمومیه و تصویب مقامات صالحیتدار مراتب ذیل قبول کرده
خواهد شد:
الف -از پیلوتان بعد از طی هر رتبه عالوه از معاش رتبه در معاش مسلکی شان فی ماه ( )۵۰افغانی.
ب -از ناویگاتور ها بعد از طی هر رتبه عالوه از معاش رتبه در معاش مسلکی آنها ماهانه ( )۳۵افغانی و از میخانیک ها
وغیره خورد ضابطان شقوقیکه اصوالً حق پرواز را دارند ماهانه ( )۲۵افغانی افزود شده میتواند.
 -۳در صورتیکه قوماندانی هوائی احتیاج موجودیت خورد ضابطان احتیاط را در قوای هوائی محسوس و مقامات
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صالحیتدار را قناعت داده بتواند راجع بموجودیت خورد ضابطان احتیاط نیز تدابیر جداگانه اخذ نموده می تواند.
اصولنامه هذا در جمله سایر اصولنامه های دولت منظور است.

مورخه  ۱۹برج قوس  ۱۳۳۵شمسی مطابق  ۸ماه جمادی االول  ۱۳۷۶قمری.

