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منســـوبین اردوی مــلی افــغـانـســــتان
1

هرنوع تبعیض وامتیازات بین اتباع افغانستان ممنوع است
اتبـاع افغانستـان اعم اززن ومــرد دربـرابـر قانــون دارای
ماده( )22قانون اساسی افغانستان
حقوق و وجایب مساوی میباشد .
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دملی اردوداړوندانو دبوختیا،مورال اوروحی هوساینی دتگالری لړلیک
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دبدنی روزنی دبوختیا منصوبه ( -برنامه سرگرمی ورزشی)
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دملی اردودټپیانو،معیوبینواومعلولینوڅخه پالنه
مواطبت ازمعلولین،معیوبین ومجروحین اردوی ملی
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تر

دملی اردوداړوندانودروحی هوساینی پیگیری
پیگیری اسایش روحی منسوبین اردوی ملی
دمتقاعیدینواودهغوی دکورنی دغړوڅخه حمایت
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حمایت ازمتقاعدین واعضای فامیلهای شان
دملی دفاع دوزارت اوستردرستیزدمعاونینو،رئیسانو ،دقول
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اردوگانودقوماندانانو،دهغوی معادل اودملی اردودبریدمل مسئولیتونه
مسئولیت های معاونین وروسای وزارت دفاع ملی،ستردرستیز،قوماندانان قول
اردوها،معادل آن وبریدمل اردوی ملی
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( -)1درصیییورت تطبییییق ایییین سیسیییتد  ،منسیییوبین اردوی
ملی بـرای ا رای وظا ی محولــــیـه خیویش بیا آمیادگی
کامل واطمینان خاطر اماده میگردند.

( -)1دملییی اردواړونییدان ددی تگییالری دپلییی کیییدو پییه
صییورت کییی دخپلییو ورسییپارل شییوو دنییدو دا ییرا کولییو
دپاره په بشپړتیاری او ډاډ منه توگه چمتوکیږی .
( -)2داسیسییتد دملییی اردو دلوړوارزوییتونو( روییتنیولی
ویاړ ،خیدمت،درناوی،زړه ورتییا اوځیان تیرییدنی) اود
پرسونل دروحی او سمی سالمتیا دساتلو الُمل گرځی.

( -)2ایـن سیستد باعث حفظ ارزشهای واالی اردوی ملی
(صداقت  ،افتخار ،خدمت ،احترار ،شیجاعت  ،فیداکاری)
وحفظ سالمت روحی و سمـی پرسونل میگردد .

( -)3په ملی اردوکی ددی سیستد پلی کییدل اوروا یول
دملییییی اردود اړونییییدانو ددنییییده ایییییز ویییییاړ اودپرسییییونل
دمورال دلوړتیا او دپایښت المل گرځی .

( -)3تطبـیق و تــرویج ایـن سیستد در اردوی ملی باعـث
افتخـا روظیفوی و باالرفتن مورال منسیوبین اردوی ملیی
وبقای پرسونل میگـــردد.

( -)4داسیسیییتد دنشیییه ییییی توکیییو داسیییتعمال  ،دپرسیییونل
دخپییل سییری ناسییوبتیا دمییخ نیییوی او پییه ملییی اردوکییی
دعالی نظد اودسیپلین پیه تینگولیو کیی خپیل مثبیت اغییز
شیندی.
( -)5ددی سیسییتد پلییی کیییدل دملییی اردوداړونییدانو پییه
منځ کی دهیواد پالنی دروحیی  ،ملی یوالی اواقتصیادی
بنسیید دپیاوړتیییا اودهغییوی دغووییتودپوره کولییو المییل
گرځی .

( -)4ایییین سیسیییتد در ـلیییـو گییییـری ازاستعیییـمال میییـواد
مخـدر،غـیابییـت خـییـود سییـرانه پـرسونییـل و تییـامین نییـظد
ودسپلییـین عییـا لییی د ر اردوی ملییی تییا یرات مثبییت رابجییا
خواهد گذاشت.
( -)5تطبیق این سیستد دربین منسوبین اردوی ملی باعث
ایجییاد روحیییه وطیین دوسییتی  ،وحییدت ملییی  ،تقویییه بنیییه
اقتصادی ورفع نیازمندیهای آنها میگردد.

( -)6دملییی اردو ټییول افسییران اوبریییدمالن م ل ی دی
چه دهیواد ملی سرود زده کړی اوپه الزمو مراسموکی
دی وویل شی .

( -)6تمییار افسییران وبریییدمالن م ل ی اسییت تاسییرودملی
کشور را حفظ نموده ودرمراسد که ایجاب مینماید سروده
شود .

ب -د ورزشییییییییی بوختییییییییونی اوروحییییییییی هوسییییییییاینی
منصوبه(برنامه)
ورزش (لیییوبی ) دملیییی اردو داړونیییدانو پیییه مییینځ کیییی
دبوختییونی  ،روحییی او سییمی هوسییاینی غییوره اصییل
وړ وی نوددی لپاره باید.

ب-

برنامه سرگرمی ورزشی وآسا یش روحی

ورزش اصل عمیده سیرگرمی وآسیا ییش روحیی و سیمی
منسوبین اردوی ملی را تش یل می دهــد بـه ایــن منظور
با یــد .

( -)1دملیییییییی اردو پیییییییه قطعیییییییاتو او زوتیییییییامونوکی
دکلپونو،دلوبییو دډگرونییو  ،اودسییپورت د ټولییو ډولونییو
دتجهیزاتو رامنځ ته کول.

( - )1ایجاد کلپ هیا  ،مییدان هیا ی ورزشیی وتمیار انیواع
تجهیزات سپورتی در قطعات و زوتار های اردوی ملی

( -)2په اساسیی اوسیتندرده توگیه دډول  ،ډول سیپورتی
وسایلو او کالیوچمتوکول .

( -)2آما ده ساختن وسا یل وانیواع البسیه سیپورتی بشی ل
اساسی و ستندرد.

( -)3دملییی اردو د قطعییاتو او زوتامونوپییه میینځ کییی د
مختلفیییو کتیییه گوریوپیییه پیییار کیییی نیولیییو سیییره دپسیییرلنی
اوخزانی تورنمنتونو په الره اچول .

( – )3بیییییه راه انیییییداختن تــیییییـورنمنت هیییییا ی بهیییییـا ری
وخــزانی با درنظرداشت کتگوری های مختــل در بیین
قطعات و زوتامهای اردوی ملی.

( -)4دملیییی اردو پیییه مرکیییزی اوسییییمه ایزوقطعیییاتواو
زوتامونو کی دسپورتی لوبو تنظید اوا راء کول .

( -)4تنظییید وا ییرای مسییا بقییـا ت سپییـورتی بییین قطعییات
و زوتامهای مــرکزی وسا حوی اردوی ملی.
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( -)5دملییی اردو  ،ملیییی پولیسیییو  ،ملییی امنییییت  ،دولتیییی
موسسیو داړونیدانو تیرمنځ
ادارو ،د زده کړو او ووونیزو ُ
ددوستانه لوبو ا راءکول .
( )6پییییه ملییییی اردوکییییی دکنییییدکونو پییییه کچییییه دملییییی اتییییڹ
اودهیواددحماسی ترانو دټیمونورامنځ ته کول .

( -)5ا ییرای مسییا بقییـا ت دوسییتانه سییپورتی بییین منسییوبین
اردوملیییی ،پیییولی ملیییـی ،امنیییـیت ملیییی  ،ادارات دولتیییی
موسسات تحصیلی وتعلیمی .
و ُ
( -)6ایجاد تید های ا تـن ملی،ترانه های حماسی ومیهنیی
به سطح کندک در قطعات و زوتامهای اردوی ملی.

( -)7دملییییی اردو پییییه قطعییییاتو او زوتییییامونوکی دقییییول
اردوگیییانو ،فرقیییو اوخپیییل واکیییو لواگیییانو پیییه کچیییه اودزده
کړواوویییییییوونیزو موسسیییییییوچه دپورتنییییییییو قطعیییییییاتو او
زوتیییامونو معیییادل وی دپرسیییونل روغتییییایی اوفزی یییی
پیاوړتیا لپاره دالمبو وهنی د حوضونو وړول .

( -)7ایجاد حوض هیای آب بیازی هیت توانمنیدی صیحی
وفزی ی پرسونل به سطح قیول اردوها،فرقیه هیا ،لواهیای
مسییییتقل وموسسییییات تحصیییییلی وتعلیمییییی معییییادل قطعییییات
و زوتامهای فوق درقطعات و زوتامهای اردوی ملی.

( -)8دملی اردوداړوندانو دبوختونی  ،اوروحی هوساینی
دپییاره د مغییازو ،کییانتینونو  ،چییای خییانو  ،تلیفییون خییانو ،
انترنت کلپونو،اود کتابتونونو وړ ول .

(-)8ایجییادکلوه هییا ،مغییازه هییا  ،کییانتین هییا ،چییای خانییه ،
تلیفون خانه ،انترنت کلپ و کتاب خانه ها هت سیرگرمی
وآسایش روحی منسوبین اردوی ملی.

( -)9دملی اردو داړوندانو(افسرانو،بریدمالنو،سرتیرواو
دملییی دفییاع دوزارت دمل یییانو او متقاعییدینو) او دهغییوی
دکورنیو په شمول حق لری چه په وه او ټا کیل شیوی بییه
دکلوپونو،مغیییازواو کیییانتینونو د نسیییونود توکوڅخیییه گ یییه
واخلی.

( – )9حیییـق استـفیییـاده از ا نیییا م ولـیییـوازر کیییـلوه هیییـا ،
مغییییـازه هییییـا وکـانـتـیییییـن هییییـای اردوی مییییـلی از طییییـرف
منسوبـییییـن( افسیییران ،بریدمالن،سییییربازان ،مل یییی هییییای
وزارت دفاع ملی ،متقاعدین وفامییل هیای شیان ) بیا قیمیت
مناسب وتثبیت شده.

ج-

ج-

دملی اردو د معلولینو،معیوبینواوټپیانوڅخه پالنه

مواظبت ازمعلولین  ،معیوبین ومجروحین اردوی ملی

( -)1دتلیییی دمیاشیییتی لمیییړی ورن دمعلولینو،معیوبینیییواو
ټپییییانودورځی پیییه توگیییه نومیییول او دهغیییوی دارزویییتناکه
خییدمتونو اوزیییات درنییاوی پییه خییاطر دملییی اردو پییه تولییو
قطعییاتو او زوتییامونو کییی دهییر کییال نومییوړی ورن پییه
ځانگړو او پرتمینو غوندو سره لمانځل.

( -)1نامگیییذاری روز اول مییییزان بحییییث روز معلیییولین ،
معییییوبین ومجیییروحین هیییت احتیییرار و ار گیییذاری بیییه
خییدمات ارزنییده آنهییا محافییل خییاد وشییانداردر روز اول
مییییزان هرسیییا ل در قطعییییات و زوتامهیییای اردوی ملییییی
برگذار گردد.

) -)2دهیواد دننه اوبهر دملی اردو دمعلولینو ،معیوبینو ،
اوټپیا نووړیا درملنه .

( -)2تییییداوی مجییییانی معلییییولین  ،معیییییوبین ومجییییروحین
اردوی ملی در داخل و خار کشور.

د -دملی اردوداړوندانو پرله پسی روحی هوساینه

د -پیگیری آسایش روحی منسوبین اردوی ملی
 حین ا رای ترفیعات نوبتی وفوق العاده ،ارتقاء به بستها ورتب بلند  ،اخذ نشانها ومدالها،تقدیرنامیه هیا وم افیات
نقییدی بادرنظرداشییت لیاقییت وشایسییتگی افسییران،بریدمالن
وسربازان هت تشویق،اسایش روحی وبلند بردن میورال
آنها الزر است تا در تمار معاونیت هیا وریاسیتهای وزارت
دفییییییاع ملییییییی وستردرسییییییتیز،قوماندانیت هییییییای سییییییطو
مختل ،موسسات تحصیلی وتعلیمی ،قطعات و زوتامهای
اردوی ملی طی مراسد تفویض گردد.

 دنوبتی اوفوق العاده ترفیع گانو ،لوړوبسیتونو اورتبوتیهلوړتیا  ،دمدالونو اخستلو،ستاینلی ونو اونقیدی م افیاتو پیه
وخت کی دلیاقت اووړتیا په پیار کیی نیولیو سیره دافسیرانو
بریدمالنواوسییرتیرو دمییورال دلوړتیییا اوروحییی هوسییاینی
دتشییییویق دپییییاره اړینییییه ده ترڅییییو دملییییی دفییییاع وزارت
اوستردرسیییتیز دمعیییاونیتونو ،دملیییی اردو دمختلفیییو کچیییو
دقومانییییییدانیتونو ،دزد ه کړواوووونیزومؤسسییییییو،قطعاتو
او زوتییامونو تییه دروحییی ځییانگړو مراسییمو پییه تییرن کییی
وسپارل شی .
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ه  -دمتقاعدینو اودهغوی دکورنیو څخه مال تړ

ه  -حمایت ازمتقاعدین واعضای فامیل های شان

( -)1دملیییییی اردو متقاعیییییدین دتقاعییییید پیییییه وخیییییت کیییییی
دځانگړواوپرتمینومراسمو په ترن کی رخصت شی .

( -)1متقاعیییدین اردوی ملیییی درا نیییای تقاعییید طیییی مراسییید
خاد وشاندارمرخص گردند.

( -)2دهییییواد پیییه مرکیییز او والییییا تیییوکی دملیییی اردو پیییه
روغتایی مرکزونو کیی دمتقاعید ینیو اودهغیوی دکورنییو
وړیا درملنه .

( -)2ا رای تداوی مجانی متقاعدین واعضیای فامییل شیان
درمراکز صحی اردوی ملی در مرکز و والیات کشور.

( -)3دهییییواد پیییه مرکیییز او والییییا تیییوکی دوفیییات شیییوو
متقاعیییدینو دت فیییین اوتیییدفین پیییه مراسیییموکی دملیییی اردو
دقطعاتو او زوتامونو د رهبری هیت برخه اخیستنه .

( -)3اشتراک درمراسد ت فین وتدفین متقاعیدین فیوت شیده
از ان یب هیُییت رهبییری قطعییات و زوتامهییای اردوی ملییی
درمرکز و والیات کشور.

( -)4دستردرستیز دپیژنتون د سترتوب له خوا ،په وخت
اوزمییان او پییه زړه سییوی سییره دتقاعیید پییه مهییال دملییی
اردودمتقاعدینو داسنادود پړاونو بشپړول

( -)4طییی مراحییل نمییودن اسییناد متقاعییدین اردوی ملییی در
ا نای تقاعید بوقیت وزمیان و بیا دلسیوزی ازطیرف ریاسیت
کادروپرسونل ستردرستیز.

( -)5دملییی اردو داړتیییا واو دملییی دفییاع دوزیییرد امرپییه
بنسیید دملیییی اردو دپراختییییا اوویییه والیییی دپیییاره دتجربیییه
لرون و اومتخصصو متقاعیدینو دسیال مشیورو څخیه گ یه
اخیستل .
( -)6دهیواد دملی اوتاریخی ورځوپه مراسموکی هغیوی
ته د پوځی یو ینفورر سره بلنه ورکول .

( -)5به اسام نیازمندیهای اردوی ملی نظر به امیر وزییر
دفییاع ملییی اسییتفاده از مشییوره هییای متقاعییدین متخصییص
وباتجربه هت بهبود وان شاف اردوی ملی.
( -)6دعوت آنهادرمراسید روزهیای ملیی وتیاریخی کشیور
با یونیفورر نظامی.

 -6مسؤلیتونه

 - 6مسُولیت ها

دملی دفاع وزارت

وزارت دفاع ملی

الف – دپرسونل اوتعلیما تو معاونیت
( -)1دملیییی اردو اړونیییدانو دبوختییییا ،میییورال اوروحیییی
هوساینی دتگالری پراختیا اوبیا کتنه .

الف -معاونیت پرسونل و تعلیمات
( - )1مروروان شا ف پا لیسی سرگرمی،مورال وآسا یش
روحی منسوبین اردوی ملی.
( )2حصییییییول اطمینییییییان از توزیییییییع و ت ییییییـثیر پالیسییییییی

( )2ډاډ ترالسییه ک یړی چییه دملییی اردو اړونییدانو دبوختیییا
،مورال اوروحی هوساینی دتگیالری ویشیل اوچیاپول د
دملییییی اردو ټولییییو قطعییییاتو او زوتامونوتییییه دلییییړی پییییه
مراعتولییو سییره دټ یولی او خپلواکییه مییدیریتونو تییر کچییی
پوری رسیدلی دی.

الی سطح تولی ها ومدیریت های مستقل .

( -)3پییه ملییی اوبییین المللییی کچییه دملییی اردو دسییپورتی
مسابقو څارنه اوکنترول .

( – )3نـظا رت وکــنترول از مسابقـــات سپــورتی اردوی ملی به
سطح ملی وبین الملی.
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سرگرمی،مورال وآسا یش روحی منسوبین اردوی ملی بیه
سلسییله مراتییب در تمییار قطعییات و زوتامهییای اردوی ملییی

( -)4دملی اردو داړوندانو دبوختیونی اوروحیی هوسیاینی
دوییییییه کیدولییییییه پییییییاره د مختلفییییییو کتگوریوپییییییه کچییییییه د
ورکشاپونو،سیمینارونواوغونډو وړ ول.

( - )4تییدویر نمییودن ورکشییاه هییا  ،سیییمینار هییا و لسییات
هییت بهبییود برنامییه سییرگرمی
درکتگییوری هییای مختل ی
وآسا یش روحی منسوبین اردوی ملی.

( -)5دسپورت او بدنی روزنیی دتگیالری سیره پیه سیمون
کییی اوبییدنی روزنییی اوسییپورت دعییالی کمیتییی اوعقیییدتی
فرهنگی سترتوب سره پیه همغیږی دملیی اردوداړونیدانود
بوختیییونی ،میییورال اوروحیییی هوسیییاینی پیییه برخیییه کیییی د
برنامی (منصوبی ) پلی کیدل .

( -)5همییاهنگی بییا کمیتییه عییالی تربیییت بییدنی وسپــییـورت
وریاست عــقیدتی وفرهنگی درمطابقت با پیا لیسیی تربییت
بیییدنی وسیییپورت درخصیییود تطبییییق برنامیییه سیییرگرمی ،
مورال وآسا یش روحی منسوبین اردوی ملی .

ب -دتامیناتو ،تکنالوژی اولوژستیک معاونیت

ب -معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک
(کوپراتیف اردوی ملی ) .

(دملی اردوکوپراتیف ) .
دپلورنځییییییییییییود ایجیییییییییییاد اودهغیییییییییییـو دضمایـمول یییییییییییـه
دتوکو،لوازمو،سیییییییییپ وخوړو،چای ،قهوی،اودڅښیییییییییاک
دغیرال ییییولی شیییییانودویش مناسییییب ځایونییییه  ،دکوچنیییییو
سییییپورتونو (پینیییی پان ،شییییطرنج ،تییییین  ،کرمبییییول،
بلیارداوداسیییییی نورځایونه)کلوپونیییییه چیییییه میلمسیییییتونونه
اونوری اسانتیاوی ولری په خپل وخت گار پورته کړی

در ایجییاد مغییازه هییا باضییماید آن ازقبیییل محییالت مناسییب
توزییییع ا نیییام ،لیییوازر ،غیییذاهای سیییبق  ،چیییای ،قهیییوه
مشیییروبات غیرال یییولی ،محیییالت سیییپورت هیییای کوچیییق
(پینیییی پانیییی  ،شییییطرنج  ،تییییین  ،کرمبییییول  ،بلییییییارد
وغیره)بوده با کلوه ها ی ه دارای هوتل هاوسیهولت هیای
دیگرباشد عندالموقع اقدار نماید .

ج -داحتیاطی ځواکونو معاونیت
( -)1دمییییـلی اردو پـییییـه اوپـراتـیـفییییـی اوستــراتـیییییـژی ی
احتیییییییییییییییاطی ځواکونییییییییییییییو کییییییییییییییی ددی تگییییییییییییییالری
دمنځپانگی(محتویاتو) پلی کیدل .
( -)2اوپراتیفییی اوسییتراتیژی ی احتیییاط ځواکونییو پییه دی
شرط چه دملی اردودقطعاتو او زوتامونو په څن کیی
پیییییه باالفعیییییل خیییییدمت کیییییی قرارولیییییری ددی تگیییییالری
داسانتیاوڅخه گ ه اخیستالی شی .

ج -معاونیت نیروهای احتیاط
( -)1تطبیییق محتویییات اییین پالیسییی در نیییرو هییای احتیییاط
اوپراتیفی واحتیاط ستراتیژیق اردوی ملی.

د -دحقوقو سترتوب
له حقوقی پلیوه ددی تگیالری داغیزمنیی پلیی کییدو څارنیه
کوی .
ه – د مالیی اوبودجی سترتوب
ټول موضوعات چه دبوختییا ،میورال اوروحیی هوسیاینی
اوسییییپورتی منصییییوبو پییییه لړکییییی داړونییییده معییییاونیتونو
اوسترتوبونو سره په همغږی دملی دفاع وزارت پیه کلنیی
بود ی اواړتیاووکی شامل ،تثبییت اوداړتییا پیه وخیت کیی
دی تری گته واخیستل شی .
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( -)2نیروهییای احتیییاط اوپراتیفییی وسییتراتیژیق بشییرطی ه
در خییدمت باالفعییل در نییب قطعییات و زوتامهییای اردوی
ملیییی قرارگیرنییید ازتسیییهیالت ایییین پیییا لیسیییی مسیییتفید شیییده
میتوانند.
د -ریاست حقوق
ازلحیییاظ حقیییوقی در میییورد تطبییییق میییو ر ایییین پیییا لیسیییی
نظارت مینماید.

ه – ریاست مالی
تمار موضوعات که دربرگیرنده برنامه سرگرمی وآسایش
روحی وسپورتی میگردد در هما هنگی بامعـاونـیـت هـا
وریا ست هـای زیـربط شا مــل عواید ،تـثبـیـت
احتیا ـات و بـود ـه ساالنه وزارت دفاع ملی نموده
وعندالضرورت مورد استفاده قرار گیرد.

و -دټولنیزواړیکو ،پارلمانی عامه چارو سترټوب
دپرسییییونل اوتعلیمییییاتو معاونیییییت او دعقیییییدتی فرهنگییییی
سیییترتوب سیییره پیییه همغیییږی دتلویزیونونیییو ،رادیوگیییانو
ورځپاڹو او مجلیو لیه الری دملیی اردو داړونیدانو دولولیو
دډکیییو کارنیییامو او سیییپورتی خپرونیییو پیییه ه لیییه دی گیییار
واخلی .
ز -دودانولو اوملکیتونو چارو سترتوب
( )1دملی دفاع وزارت دودانولو اوامالکو چاروسیترتوب
دی دتامیناتود ت نالوژی اولوژستیق معاونیت ،دپرسونل
اوتعلیمییاتو معاونیییت ،دبییدنی روزنییی اوسییپورت دعییالی
کمیتیییی ،میییالی اوبیییود ی سیییترتوب ،عقییییدتی اوفرهنگیییی
سیییترتوب اودستردرسیییتیز دسیییاختار ویییوونی روزنیییی او
دکتورینو سترتوب پیه همغیږی دکیوپراتیفی مغیاز رغونیه
ایجاد  ،وړونی،پراختییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا
اودسییپ وخوړو(چای،قهوی،غیرال ولی مشییروباتودویش
مناسییب ځییای ولییری ) د کوچنیییو سییپورتونول ه( پینیی
پان ،ش یطرنج ،تییین  ،کرمبول،بلیییارد اوداسییی نییورو)
دکلوپونو،کانتینونواوسییپورتی تاسیسییاتوپه برخییه کییی دی
دملی اردو داړوندانو په ه له گار پورته کړی.

و -ریاست روابط اجتماعی  ،پارلمانی وامور عامه
درهمیییاهنگی بیییا معاونییییت پرسیییونل وتعلیمیییات وریاسیییت
عقیدتی وفرهنگی درخصود نشیرکارنامه هیای حماسیه
آفییرین وسییپورتی منسییوبین اردوی ملییی ازطریییق رادیییو
تلویزیییون ملی،اخبییارو مجییالت وزارت دفییاع ملییی اقییدار
نماید.
ز– ریاست امور ساختما نی وامالک وزارت دفاع ملی
( -)1ریـــا ســـت امــورســـا خـتـما نـی وامـالک وزارت دفــاع ملی
درهـماهنگی با معــــاونـیـت تـامـیـنات تکـنالــوژی ولـــوژســتـیک
معـــاونــیـت پـــرســـونـــل وتـــعـلیمات ،کــمیته عالی تـربـیت بـدنی
وســپــورت  ،ریاست مـالی وبـودجـه  ،ریـاست عـقیـدتی فـرهنگی
وریــیییییـا ســیییییـت سیییییا خـتـارتـــعیییییـلیم و تــــربـییییییـه ودکـتــوریــیییییـن
ستــــردرستـیـز درخـــصوص پــالنگـــذاری ایــجــاد ،اعـــمـــا ر،
انــکـشا ف وتــرمیـم مـغـازه هـای کـوپــراتیـف که دارای محـالت
مناسب تــوزیـع اجنـاس ولــوازم ،غـذاهای سبک  ،چـای ،قــهـوه

مشروبـات غـیرال ـولی  ،سپورت هـای کوچق ازقبیل
پین پـان  ،شطـرنج  ،تـین ،کـرمبول بلیارد و غیره
بـوده باکـلوه هـا  ،کانتین هـا وتاسیسات سپورتی بـرای
منسوبین اردوی ملی اقدار نماید.

( )2دملیییی اردو پیییه قطعیییاتو او زوتیییامونو کیییی دلوبیییو
ډگرونو او ځایونو ،ددرنیو ورزشیی کلپونیو اونورواړینیو
وسایلو اودالمبو وهلو دحوضونو وړول اوتاسی .

( -)2اعمار وتاسی حـوض های آب بازی ،کـــلپ هــای
ورزشی ــقـیل ووسایـل مـورد ضرورت ،اعمارمحالت
ومیدان های ورزشی درقطعات و زوتامهای اردوی ملی.

( )3دملییی اردودافسییرانو دروحییی هوسییاینی اووییی دنییدی
دا ییرا پییه خییاطردملی اردو دقطعاتوترڅن ی دبییود ی او
مو یییییییییوده ام انیییییییییاتو پیییییییییه پیییییییییار کیییییییییی نیولوسیییییییییره
دافسرانودکورنیودپاره دهستوگنی دبالکونو وړول.

( - )3هییت آسییایش روحییی وا یـرای وظایـییـ بهتـییـرتهیه
پالن اعـمـار بالکهای رهایشی در وارقطعات اردوی ملیی
برای فامییل هیای افسیران بادرنظرداشیت بود یه وام انیات
دست داشته.

( )4دملییییی دفییییاع د وزارت لییییه مل یتونییییو څخییییه دملییییی
اردومستحقوافسییییییرانوته دهسییییییتوگنی لپییییییاره دځم ییییییی
دنمرودویشلو پالن وړ ول .
ح– ستردرستیز
( -)1دپیژنتون سترټوب

( )4تهیه پالن توزیع نمرات رهایشی زمین ازمل ییت هیای
وزارت دفاع ملی برای افسران مستحق اردوی ملی.

(الف) – دملی اردو دشهیدانو ،معلولینو اومعیوبینو دپاره
دکیییییاراوټولنیزو چیییییارو د وزارت سیییییره پیییییه همغیییییږی
دکارموندنی دالروچارو ل ول.
(ب)  -دملییییییی اردو دشییییییهیدانو ،معلولینییییییو اومعیوبینییییییو
دامتییییازاتو اوحقوقودا راکولیییو پیییه وخیییت سیییره داسییینادو
تیارول.
.
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ح – ستردرستیز
( - )1ریاست کادر وپرسونل
(الییف) -فییراهد نمییودن زمینییه کاریییا بییی درهمییاهنگی بییا
وزارت کییار وامورا تمییاعی  ،شییهدا ومعلییولین بییرای
معلولین و معیوبین اردوی ملی .
(ب)  -تهیه اسناد هت ا رای به موقع حقوق وامتیا زات
شهدا ،فوت شده گان ،معلولین معیوبین ومتقاعیدین اردوی
ملی .

( -)2دعقیدتی اوفرهنگی چارو سترتوب

( - )2ریاست امورعقیدتی و فرهنگی

)الیییییف) -دپ رسیییییونل اوتعلیمیییییاتو معاونییییییت ،دتامینیییییاتو
ت نیییالوژی اولوژسیییتیق معاونییییت ،د میییالی اوبیییود ی
سییییترتوب  ،دټولنیزواړی ییییو ،پارلمییییانی عامییییه چییییارو
سییییترتوب  ،دمخییییابری سییییترتوب ،دسییییاختار ،وییییوونی
اوروزنییی او دکتورین یو سییترتوب اودملییی اردو بریییدمل
سیییره پیییه همغیییږی دبوختییییا ،میییورال اوروحیییی آرامتییییا
دتگالری د پلی کیدو کړنالره وړه اوتیاره کړی .

(الف) -طـرزالعمل تطبیـقی پـا لیسی سـرگـرمی ،مورال و
آسییییایش روحییییی را درهمییییاهنگی بییییا معاونیییییت پرسییییونل
وتعلیمیییات  ،معاونییییت تامینیییات ت نیییالوژی ولوژسیییتیق ،
ریاست مالی وبود یه وزارت دفیاع ملیی  ،ریاسیت روابیط
ا تماعی،پارلمانی وامورعامه  ،ریاست مخابره  ،ریاسیت
سیییاختارتعلید وتربییییه ودکتیییورین ستردرسیییتیز وبرییییدمل
اردوی ملی تهیه وآماده نماید.

(ب) – ددینییییی ،مییییذهبی  ،ملییییی او تییییاریخی ورځوپییییه
مناسبت دملی اردو دقطعیاتو او زوتیامونو پیه مینځ کیی
دقرآن ییییییییرید وییییییییه قرائییییییییت ،سیییییییییرت النبییییییییی(د)
،دمضییمونونو،مقالو اورسییالو لی ییل دمس یابقوایجاد اوپییه
الره اچول.

(ب) -ایحییاد وبییراه انییدازی مسییابقات حسیین قرائییت قییرآن
کرید ،سیرت النبی (ص)،نوشتن مضامین،مقاالت ورسا لیه
هیا بیه مناسیبت روزهیای دینیی ،میذهبی وروزهیای ملیی و
تاریخی درقطعات و زوتامهای اردوی ملی.

( ) -دملییییییییی دفییییییییاع وزارت اوستردرسییییییییتیزداړونده
معاونیتونواوسترتوبونوسییییره پییییه همغییییږی دملییییی اردو
شهیدانو ،بیدرکه ،اسیرانو ،معلولینیو ،معیوبینو،اوټپییانو
دکورنیو څخه په پرله پسی توگه پالنه
(د) -دت فییییین  ،تییییدفین د چییییارو اود شییییهیدانو دلیییییږد
اودهغوی کورنیوته د اکرامیی ورکول .

(ج) -مواظبیییت دوامیییدارازفامیل هیییای شیییهدا ،مفقیییودین،
اسیران  ،معلیولین  ،معییوبین ومجیروحین اردوی ملیی در
همییاهنگی بییا معاونیییت هییا وریاسییت هییای زیییربط وزارت
دفاع ملی وستردرستیز.
( د ) – رسیدگی بیه مراسید تید فیین وت فیین بشیمول انتقیال
شهدا واهدای اکرامیه به فا میل ها یشان.

(ه) -دملیییی اردو پیییه قطعیییاتو او زوتیییامونوکی دملیییی
اردوداړونیییییدا نیییییو دزړه ورتییییییا او گیییییړه ایزروحییییییی
دلوړولو دپاره دویاړنواومورال دخونو ایجاد ول.

(ه ) -ایجییاد اطییا ق هییای افتخییارات ومییورال هییت بلنیید
بیییردن شیییجاعت وروحییییه رزمیییی منسیییوبین در قطعیییات
و زوتامهای اردوی ملی.

(و) -دملییی اردوداړونیید انودپییاره دبوختیییا الری چییاری
ل ییییییه د دینییییییی اصیییییییولواو موازینییییییو سییییییره سییییییید د
مذهبی،وطنی،حماسیییی شیییعرونو غیییږول،د اسیییالمی او
گییییره ایییییزو فلمونییییو نشییییرول،اوپه ملییییی او مییییذهبی
معیارونو برابرد حماسی اووطنی کمپوزونیود منصیوبو
رامنځ ته کول.
(ز) -دقرآن یییییییرید دویییییییه قرائیییییییت ،سییییییییرت النبیییییییی
(د)اونوروورته وایزو دگ ون یو دورکیړی محفلونیو
وړول .
( ) -دملییی اردو پییه قطعییاتو او زوتییامونوکی داړونییده
مرا عوسره په همغږی دمورال دمضمون تدری .

( و)  -ایجاد برنامه های سرگرمی ماننید ا یرای کنسیرت
هییییییییییییییا طبییییییییییییییق اصییییییییییییییول دینییییییییییییییی ،سییییییییییییییرودن
اشعارمذهبی،میهنی،حماسی،نشیییییر فلیییییید هیییییای اسییییییالمی
ورزمی ،کمپوز آهن هیای حماسیی ومیهنیی بامعیارهیای
ملی ومذهبی برای سرگرمی منسوبین اردوی ملی.

( ط ) -دملیییی اردودقطعییییاتو او زوتییییامونو اودائییییتالف
دځواکونو ،نیاتواونړیوالو بهرنییو هیوادونیو د هم یاریو
پییه همغییږی سییره چییه پییه گییران هیییواد افغانسییتان کییی
دسییولی اوامنیییت د ټینگولییو او دبی یارغونی پییه چییاروکی
برخه لری .اړینه ده چی دهغوی هراړخیزی بیغرضانه
مرسییتی دډلیییه ایییزو خپرونیییو اورسیینیو لیییه الری دملیییی
اردوداړوندانو په منڅ کی په پراخه ډول تبلیغ کړی .
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(ز) -تیدویر محافییل اعطییای ییوایز ومیدال هییا بییرای برنییده
گیییان مسیییابقات حسییین قرائیییت قیییران کیییرید ،سییییرت النبیییی
(د)وغیره .
( ) -تیییدری مضیییمون میییورال درهمیییاهنگی بیییامرا ع
ذیربط درقطعات و زوتامهای اردوی ملی.
( ط) -دررابـطه بـه هـمـاهنگی دوستـا نـه درقــطـعــا ت و
ــزوتــامهای اردوی مــلی بــاقــــوای ائــتـالف ،قـــوای
نـاتــووهـم ـاران بـیـن الــملـلی کشـورهـا ی خـار ی کـه
ـهــت تـامیـن صلـح وامـنیت وبـازسازی کشورعـزیـزما
افغانستان سهـید هستند .ضرورت است که ازکمق هـا ی
هــمه ـانـبـه وبـیغـرضانـه کشورهـای مـذکـورازطـریـق
وسا یل ورسا نـه هـای اطالعا ت معی دربین منسوبیـن
اردوی ملی تـبلیغات وسیع صورت گیرد .

( - )3ریاست مخابره:

( -)3دمخابری سترټوب
(الیییییف) -دستردرسیییییتیزدمخابری سیییییترتوب د عقییییییدتی
فرهنگیییی او دټولنیزواړی یییو ،پارلمیییانی عامیییه چیییارو
سترتوبونوسییییره پییییه همغییییږی دملییییی اردو داړونییییدانو
دبوختونی،مورال اوروحیی هوسیاینی لپیاره دی تلیفیون
خانی اوانترنت کلپونه ورکری .

(الف) – ریاست مـخـابـره سـتـردرستـیـز درهـمـاهنگی با
ریـاست عـقـیـد تی وفـرهن ی وریـاست روابـط ا ـتماعی
پـارلـمـا نی وامــور عــامـــه وزارت دفــاع مـلی درمورد
ایـجـاد تـلـیفـون خـــانــه هـا وانــتــرنـت کــلپ هـا هت
سرگــرمی وآسایـش روحـی منسوبیـن اردوی مـلی اقــدار
نماید .
(ب)– دیـزایــن وچــاه مـجـله ورزشــی ،پــوستـــر هـای
ورزشی  ،بــروشــورول ـچـرهـا ی ــه درمـورد مــورال
وآسا یــش روحـی مــ ُـو ــر بــاشـــد درهـــرربــع ســـــال

( ) -دهغوافسیییرانو ،برییییدمالنو اوسیییرتیرو دکاغیییذی
اودیجیتلی پـــوسترونـــو چاپـول چه پــه گړه ایــزو
فعـا لیتـونـو کی یی دخـپلـه ځـانیـه زړه ورتییا اومیړانیه
وودلی وی

( ) – چـــاه پــوسـتــرهـا ی کاغــذی ودیـجـیــتـلــی
ســربــازان ،بـریـدمالن وافسران که درا ـرای فــعالیت
هــای محــاربـــوی ازخــود شجاعـت ومـردانگی نـشان
میدهند .
( - )4ریاست ساختار تعلیم وتربیه و دوکتورین

(ب) -دکال په هره ربعه کی دورزشی مجلی ،ورزشی
پوسییترونو ،بروشییور اوهغییه ل چرونییه چییه پییه مییورال
اوروحی هوساینی اغیزولری چاه او دیزاین کری.

( -)4دساختار ښوونی روزنی او دکتورینو سترټوب
دپرسیییونل اوتعلیمیییاتود معاونییییت دویییوونی اوروزنیییی
سترتوب دعقیدتی فرهنگی د سترتوب سره په همغیږی
دملیییییی اردو اړونیییییدانو دبوختییییییا ،میییییورال اوروحیییییی
هوساینی په برخه کی گډ ورزشی پروگرار وړ اوپلی
کړی .
دملی اردودمنسوبیـنولــپاره دتـرافـی ــو داداروسـره په
همغږی دترافی ی مقــراراتـواوقـواعدو دپوهاوی دپاره
دزده کړی پالن وړول .

درهـمـاهـنگی بـا ریـاست تـعـلید وتــربــیـه مـعـاونـیـت
پـرسونـل وتعـلیما ت وریـا ست عـقـیدتـی وفــرهنگـی
بـرنـامـه هـای مشترک درمـورد مـورال  ،سرگـرمـی
آســا یــش روحــــی وپــروگــــرار ورزشـی منسوبـیـن
اردوملی تهیه وعملی نماید .
 تهیه پیالن آموزشیی بیرای تمیار منسیوبین اردوی ملییدرهمیییاهنگی بیییا ادارات ترافییییق هیییت فهمانیییدن قواعییید
ومقررات ترافی ی .

( -)5د روغتیا سترتوب

( - )5ریاست صحیه

(الییف) -پییه بسییترپرتو ناروغییانو اوټپیییانو دپییاره پییه زړه
سوی سره روغتیایی چوپړتیاوو رامنځ ته کول .

(الف)  -فــراهـد نـمـودن خـدمات صحی دلسوزانـه بیـرای
مجروحین ومریضا ن داخل بستراردوی ملی.

(ب) -دمرکزاووالیاتو په روغتیایی مرکزونوکی دملیی
اردو دشییییهیدانو ،متقاعییییدینو ،وفییییات شییییوو ،معلولینییییو
اومعیوبینو دکورنیووړیا درملنه.

(ب)  -تــداوی مـجا نی فـامیل هـای مـتـقـاعـدیـن ،شهـدا،
وفـا ت شـــده گان ،معـلـولـیـن و مـعیـوبـیـن اردوی مــلی
درمراکزصحی اردوی ملی درمرکزووالیات کشور.

(ج) -دورزشی مسابقاتو په وخت کیی د روغتییایی ټیید
شتون .

(ج) – مـو ـودیــت تــیـد صحی حـیـن ا ـرای مسابـقـات
ورزشی.

( -)6دقول اردوگانو قوماندانان اودهغوی معادل

( - ) 6قوماندانان قول اردوها ومعادل آن

(الف) -دملی اردو په قطعاتو او زوتامونوکی دبوختییا
اوتفریحییی الروچییارو لپییاره دمناسییبو ځییایونو رغونییه
اوپراختییییا دملیییی دفیییاع د وزارت د امالکیییو اوودانولیییو
سیولیت
چارو د سیترتوب سیره پیه همغیږی دایجیاد ولوم ُ
لری .

ســـول ایـجـا د  ،تــرمـید  ،وان شا ف محــالت
(الف) – م ُ
مـناسب بــرای بــرنــا مــه هــای سرگـــرمی وتـفـریـحی
درهــمـاهـنگی بــاریــا ست امــور ساخـتـما نـی وامـالک
وزارت دفــاع مـلی درقطعات و زوتامهای اردوی ملی .
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