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موضوع :پالیسی رخصتی منسوبین اردوی
ملی افغانستان

موضوع:دافغانستان دملی پوځ
داړوندانودرخصتی تگالره
 -1د تگالری موخه:

 -1هدف پالیسی:

د تف یحی،ضااا وری،زیږون،هڅونی اودځاااانگړی
شااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ای و فاضااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اری
او ف ب ی) التونودرخصاااااااااااااااااااتیو ل ااااااااااااااااااااره
دالرښ وونواودملی پوځ داړوندانو ل اره درخصاتی
په وخت کی دامن ش ای و ب اب ول.

ایجاااااااااد رهنرااااااااود هااااااااا باااااااا ای رخصااااااااتی هااااااااای
تف یحی،ض وری،والدی،تشویقی ورخصتی درشا ای
بخصاااااااااااااااااوسفدر اال اضااااااااااااااااا ار و اااااااااااااااااف
ب ی)وایجادش ای مصون ب ای منسوبین اردوی ملای
در هنگام ا تفاده ازرخصتی ها.

الااااااااف -نومااااااااوړی تگااااااااالره دملاااااااای پااااااااوځ پااااااااه
ټولواړوندانوافسااااااااا انو،ب یدمالنو او ااااااااا تی وباندی
دعرلی کیدو وړده.
ب— داتگالره هریشنی ده مگ ت څوچاه دملای دفااع
دوزیا لاه لااوری پاه لیکلای ډول پااه هغاه کای تعاادی او
یابدلون راشی.

الف— این پالیسی باالی تراام منساوبین اردوی ملای
افغانستانفافسااااااااااااا ان،ب یدمالن و اااااااااااااا بازان) اب
ت بیق میباشد.
ب— این پالیسی دایری بوده مگ اینکه کتبآ ازجانب
وزی دفاع ملی تعدیال ویا تغی ا دران وارد گ دد.

-2درخصتی موخه:
الف :دراتلونکو دندو ل اره دمه جوړول د اتړیا لا ی

 - 2مقصد رخصتی:
الف:ا ت ا ت،رفع خستگی وبه د ات اوردن انا ی

کول اودبدن دان ی بیاالس ته راوړل.
ب :داړوناااادانو لااااه خااااواد خ لوکورنیااااو څخااااه پالنااااه
اودخ لوانواودو تانو څخه لیدنه.
ج :دض وری شخصی کارونو ته ر وول.
:3دملاااااااای پااااااااوځ اړوناااااااادان دنومااااااااوړی تگااااااااالری
درخصتیوڅخه دگټی اخستنی په وخت کی دټولو ماادی
او معنوی ښیگنو څخه گټه اخستی شی .

دوباره بدن جهت انجام وظایف بعدی.
ب:مواظبااات منساااوبین از فامیلهاااای شاااان وبااااخب ی
ازدو تان وا ارب.
ج :انجام دادن کارهای شخصی وض وری.
:3منسوبین اردوی ملی ین ا تفاده ازرخصاتی هاای
مندرجااااه ایاااان پالیساااای از قااااو وامتیااااازا مااااادی
ومعنوی خویش ا تفاده ک ده میتوانند .
س

:4انواع رخصتی ها:
الف :رخصتی تف یحی:

-:4درخصتی ډولونه:
الف :تف یحی رخصتی:

ترام منسوبین اردوی ملی افغانستان ااالنه مساتحق
ف)33روزرخصت تف یحی بامعاش میباشد.
ف )1رخصتی مذکورطور تنظیم گ ددکه ترام منسوبین
شاااام خااادمت در جووتاااام واداره ازان مساااتفید شاااده
بتواندو بب کتگی در وظایف نگ دد.

دملااای پاااوځ ټاااول اړونااادان پاااه کاااال کااایف)33ورځااای
تف یحی رخصتی دمعاش ه ق ل ی.
ف )1نومااوړی رخصااتی د دا اای تنظاایم شاای چااه پااه جووتااام
اواداره کاای پااه خاادمت کاای شااام ټاول اړوناادان لااه هغااه څخااه
گټه واخلی اود دندو په ته ر ولو کی خند نشی .
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ف )2دجووتااام اومسااتقلی اداری لخااوا پااه ه کااال
کاای درخصااتی پااالن جااوړ او دمعاااونینو ،ریسااانو
د ااول اردواولواگااانو اودهغودمعااادلو وماناادانانو
له خوا من کیږی.

ف)2بااا ای اجااا ای رخصااات تف یحااای پاااالن رخصااااتی
االنه از ط ف جووتام واداره مساتق ت تیاب وتنظایم
گ دیده وتو معاونین،رو ا ،وماندانان ول اردوها
،لواها ومعادل ان منظور میگ دد.

ف )3دملاای پااوځ هاا اړونااد کااوالی شاای چااه
دشخصی اوکاورنی اتونوو لاه مخای دخ لای
کااالنی تف یحاای رخصاااتی څخااه ف)13ورځااای
دتف یحاای رخصااتی دمناا شااوی پااالن څخااه
دمخه یوازی پاه کاال کای یاو ځا گټاه واخلای
اونوری پاتیف)23ورځی رخصت دمن شوی
ه م واخلی.
پالن

ف)3نساابت مشااکال فااامیلی وشخصاای یاا منسااوب
اردوی ملی میتواند مد ف)13یوم از رخصاتی اانونی
االنه خاویش با ازموعاد پاالن منظاور شاده اجا ای
رخصااات اااانونی ااا ف یااا م اتباااه در اااال طاااور
پیشکی ا تفاده نراید .ومیتواند ازبیسات یاوم رخصات
باااااا ی ماناااااده خاااااویش طباااااق پاااااالن منظاااااور شااااااده
مستفیدگ دد.

ف )4دملااای پاااوځ هغاااه شاااری اړونااادان چاااه تف یحااای
رخصت واخلی دمن شوی جدول ه م کاوالی شای
دالری دواټ ان څخااه یااوازی یوځ ا گټ اه واخلاای دنااورو
رخصااااتیو باااا خااااه وال لااااه هغااااه څخااااه گټااااه نشاااای
اخسااااااااااتالی.دالری لاااااااااا ی والاااااااااای پااااااااااه جالکااااااااااړ
نالره کی تنظریږی

ف)4انعااده منسااوبین اردوی ملاای کااه بااه اخااذ رخصااتی
های تف یحی نای میشوند میتوانند طبق جدول منظاور
شااده از مسااافه راه ا ف یکر اتبااه در ااال ا ااتفاده
نراینااد اماااا مساااتحقین اااای رخصااتی هاااا ازایااان امااا
مساااااااااات نی اند.بعااااااااااد مسااااااااااافه راه درط زالعراااااااااا
جداگانه تنظیم میگ دد.

ف )5که چی ی یو ب خرن اړوند ددندی داړتیاا لاه مخای
له کلنی تف یحی رخصتی څخاه گټاه وانخلای دجووتاام
یااړونااده اداری اا ه پااه جوړښاات یااوازی دارخصاات
راتلااونکی کااال تااه لیااږدول کیااږی خااو یواړونااد نشاای
کوالی چاه پاه یوکاال کای تا ف)03ورځاو څخاه زیاا د
تف یحی رخصت څخه گټه واخلی.

ف)5ه گاه منسوب مستحق بناا با ضا ور وظیفاوی
ازرخصااات تف یحااای ااااالنه ا اااتفاده کااا ده نتواند.باااه
توافااق جووتااام واداره م بوطااه ایاان رخصاات بااه ااال
اال
مابعد انتقال میگ دد.اما منسوب نریتواناد دریا
بیشت ازف)03روزرخصت تف یحی ا تفاده نراید.

ب :ض وری رخصتی:

ب :رخصتی ض وری:

دملااای پاااوځ اړونااادان کاااوالی شااای پاااه یاااو کاااال
کاااایف)13ورځاااای دضاااا وری رخصااااتی څخااااه
دکااااورنی اااااتونوود پاااااه خاط گټاااااه واخلااااای
دضااا وری رخصاااتی ل ااااره لیکلااای وښاااتنلی
وړاندی کړی اودم اتبو دلړی په نظا کای نیولاو
اااااااا ه مناااااااا کیږی.ډی ارزښااااااااتناک کااااااااورنی
ضااااا ورتونه لکاااااه اااااخته ناااااارو ی دکاااااورنی
دیو ړی مړینه په د ه رخصتی کی شاملیږی.
او دض وری رخصت نه اخسات راتلاونکی کاال تاه ناه
لیږدول کیږی.

منسااااااااوبین اردوی ملاااااااای میتوانااااااااد اااااااااالنه بااااااااه
مااد ف)13روز از رخصااتی ض ا وری جهاات ض ا ور
های فامیلی ا تفاده نرایند.جهت اخاذ نراودن رخصاتی
ضا وری درخوا اات ت تیااب گ دیاده بااا لسااله م اتااب
منظااااور میگاااا دد.این رخصااااتی جااااو رخصااااتی هااااای
تف یحی محسوب نریگ دد .
ضاااااا ور هااااااای مباااااا م فااااااامیلی شااااااام م ی اااااای
شاااااادید،ویاوفا یکاااااای از اع ااااااا فامیاااااا میباشااااااد .
امارخصااتی ضا وری بااه ااال مابعااد انتقااال ومحا اابه
نریگ دد.

ج:دواده رخصتی:

ج :رخصتی ازدواج:
 ه منسوب اردوی ملی میتواند جهات اجا ای م ا امع و اااای خااااویش بااااه مااااد ف)13یااااوم از رخصااااتی
ا تفاده نرایند .

 دملاای پااوځ ه ا اړونااد دخ ا واده دم ا اارو د ا تهر اااااااااوولول اره دف)13ورځاااااااااو رخصاااااااااتی څخاااااااااه
گټه اخستی شی .
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د  :دنارو تیا رخصتی :

د :رخصتی م ی ی :

کاه چیا ی دملای پاوخ یاو ا ړوناد نااروش شای اوددناادی
داجاا ا وس ونلاا ی پااه ر ااری توگااه دا ړونااده اداری
اوجووتااام لخااوا ددرملناای ل اااره ډاکت ا تااه ورپی ناادل
کیاااږی .دهغاااه معاااالج داکت دکتنااای دارزونااای ورو اااته
اړونااد تااه دکاااور اویااا جووتاااام هو اااینه فا ااات ا ت)
ورک اړی نومااوړی رخصااتی دتف یحاای رخصاات جااو نااه
شااری ل کیااږی .اوهرااداراز نااوره دنارو تیااا رخصااتی
ف)13ورځای ده چااه تا ف)5ورځاو پااوری دلیکا شااوی
اطالعیاای پااه و اایله گټااه اخسااتی شاای اوه ا کلااه کااه
نارو تیا دف)5ورځو څخه زیااتیږی د ملای پاوځ اړوناد
دمعالج ډاکت تصدیق په ښودلو مکلف دی .

ه گاه ی منسوب اردوی ملی م یض گ دد وتواناایی
انجااام وظیفااه رانداشااته باشااد ر اارا تو اا مسااولین
جووتام واداره م بوطه جهت معالجه به داکتا مع فای
میگ دد .داکت معالج میتواند م ابق نتایج معاینا به
منسااااوب ا اااات ا ت عااااه ویاخانااااه بدهااااد .هرچنااااان
رخصت م ی ای الای ف)13روز باوده کاه ف )5روز ان
باااا ف اااتادن ا طالعیاااه تح یااا ی ابااا ا اااتفاده ا ااات
.ه گاه م ی ی ازف)5روزتجاوز نراید منسوب اردوی
ملاای مکلااف ا اات ب ا ای مااد اضااافی تص ادیق داکت ا
معالج را ارایه نراید.

ه  :دځانگړو ش ای و رخصتی:
ف)1دملی پوځ افس ان دخدمت په موده کای  ،ا تی ی

ھ :رخصتی درش ای خاس:
ف-)1افساااااااااااااا ان اردوی ملاااااااااااااای درمااااااااااااااد دوام

اوب یاادمالن د ا ارداد دنااوی کولااو فدلااومړی اا ارداد
دپاااااااای تاااااااه ر ااااااایدو )ورو اااااااته یاااااااوازی یوځااااااا
دف)45ورځوځاااااااانگړی رخصااااااات د اااااااج دم ا ااااااارو
اومقد و اماکنو دزیار کولو ل اره مستحق دی.
نومااااوړی رخصااااتی پااااه تف یحاااای اونااااورو رخصااااتیو
بی ه دی.

خدمت،ب یااااادمالن و ااااا بازان دردوره هاااااای تجدیاااااد
ااا ارداد فبعااادازختم ارداداول) ااا ف یااا م اتباااه
مسااااتحقف)45روزرخصاااات خاااااس بااااه خاااااط اج ای
م ا م ج ویازیار اماکن متب که میباشد.
ایاان رخصااتی هااا با عااالوه از رخصااتی هااای تف یحاای
و ای رخصتی ها میباشد.

ف )2ااا تی ی اوب یااادمالن چاااه ناااوی ااا ارداد کاااوی
د ارداد په پیا کای پاه امتیاازی توگاهف)13ورځای پاه
تف یحاااای رخصااااتی اااا بی ه دکااااورنی دلیاااادنی ل اااااره
درخصتی ب خرن کیدای شی.

ف-)2ب یاادمالن و ا بازانیکه ا ارداد مجاادد مینراینااد
در ا ااااز ااا ارداد مجااادد مساااتحقف )13روز رخصااات
ب ورامتیاااازی وفاااو العااااده خاااارج ازرخصاااتی هاااای
انونی جهت بازدید از فامی شان میباشد.
ج
جج

ز  :رخصتی والدی :

ز :دزیږونی رخصتی:
دملای پاوځ ښا ینه اړوناادان درو تاون اویاا دزیږنتااون
دتصااااادیق پاااااه ښودلو ااااا ه ف)03ورځااااای دزیږونااااای
درخصاتی څخاه گټاه واخلای  .د اه رخصاتی یوثلاث لاه
زیږون دمخه اج ا کیدای شی  .ښ ینه اړوندان کوالی
شاای خ لااه تف یحاای رخصاااتی دزیږوناای اا ه یوځاااای
واخلی .
د ی طبیعی یا ب گونی اوله هغی نه دزیا زیږون په
ور کی هغوی ته ف)15ورځو زیاته رخصتی
ورکول کیږی.

منسااااوبین طبقااااه اناااااد اردوی ملاااای بااااه مااااد
ف)03روزه ازرخصاااااتی والدی باارایاااااه تصااااادیق
شاافاخانه ویااا گایشااگاه ا ااتفاده ک ا ده میتوانااد کااه
ی ثلث ان ا ب از والد ا تفاده نراید منسوبین
طبقه اناد میتواندازرخصتی هاای اانونی خاویش
هر اه بارخصتی والدی ا تفاده نرایند.
ی طبیعی یا دوگانگی وبیشت
در ور والداز ان ماااااااد ف)15روزرخصاااااااتی بیشااااااات باااااااه
انها داده میشود.

ه :دهڅونی فتشویقی)رخصتی:

ه :رخصتی تشویقی:

دملی پاوځ اړوندانوتاه دارخصاتی دښاه خادمت د ا ته
ر ولو په ریښتنی توگه ددندو د ته ر ولو اوځاانی

ایااان رخصاااتی اااین اجااا ای خااادما شایساااته انجاااام
وظایف ب ور اد انه وتالشاهای فا دی باه منساوبین
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زیار په وخت کی ورکول کیږی .دارخصاتی دم اتباو
پااه ل اړی ا ه د ااول اردو د وماناادانانو اویااا دهغاای

اردوی ملی میتواند اع اگ دد .این رخصتی به لسله
م اتاااب پیشااانهاد وتو ااا ومانااادانان اااول اردو ویاااا
معااادل ان بااه مااد ف)3روز وتو ا وزیاا دفاااع ملاای
،لااااااوی در ااااااتیو ومعاااااااونین وزی دفاااااااع ملاااااای بااااااه
مد ف)4روز منظور میگ دد.

و :درخصتیوتنظیرول:

و :تنظیم رخصتی ها:

معاااادل دف)3ورځاااو ل ااااره دملااای دفااااع وزی ،لاااوی در اااتیو
اودملاااااای دفاااااااع دوزیاااااا د م ااااااتیاالنوله خااااااواف)4ورځااااااو
ل اره من کیږی.

رخصاتی منسااوبین اردوی ملاای طااوری تنظاایم گا دد
کاااااااه تعاااااااداد پ اااااااون رخصااااااات شاااااااده بااااااایش
از 15فیصاادازتعداد موجااود پ ااون درهاای زمااانی
تجاااااوز نکنااااد.راپوردهی پ ااااون رخصاااات شااااده
م ااابق رهنرااود هااای پالیساای وط زالعراا یسااتم
محا اااااااااابه پ ااااااااااون وراپااااااااااوردهی ااااااااااا
اکرال ور گی د.

دملاای پااوځ داړوناادانو رخصااتی دا اای تنظیری اږی چااه
درخصاات شاااویو شاااری ه دموجاااوده پ اااون د شاااری
څخااااه هیڅکلااااه تاااا ف)15پااااه اااالو کاااای زیااااا نشاااای
.درخصات شاویو اړوناادانو رپاوټ دپ اون دمحا اابی
د یسااتم اودپ ااون د اکرااال دکچاای درپااوټ ورکولااو
دتگاااااااااااااااااااالری اوکاااااااااااااااااااړنالری دالرښاااااااااااااااااااوونی
ه م ت ه شی.

ج

 :0انتقال منسوبین رخصت شده:

 :0درخصت شویو اړوندانو لیږدونه:
که چی ی په خ ابو االتو کای پاه یاوازی توگاه دملای
پاااوځ درخصااات شاااویو اړونااادانو اااف پاااه خصو ااای
ت انس ا ور کاای پااه ځیناای ځ اایونو کاای خ ناکااه وی
نودملی پوځ پاه هاوایی اوځرکنای ت انسا ور کای پاه
مصونه توگه داړوندانو دلیږدولو ل اره یره ایو امن
زونونه داوپ ا ایون دریا ات لاه لاوری د ت در اتیو
دلو تی دریا ت ه په هرغږی دلوی در تیو په
منظوری جوړشی ت څاو دځاانگړو تادبی ونو پاه نیولاو
اودځانگړودنااادو پاااه ااا ارلو ااا ه دهاااوایی ځواکوناااو
او اایره ایااوو وماناادانیتونو تااه دملاای پااوځ درخصاات
شویو اړوندانو لیږدونه نښه شوی ځای ته پاه ډاډمناه
توگااااه ت اااا ه شاااای.دملی پااااوځ د رخصاااات شااااوی ا
ړونااادانوامن زونونوتاااه لاااه ر ااایدلو څخاااه ورو اااته
،ورو اااتی لیږدوناااه درخصاااتی ت منظورشاااوی ځاااای
پوری ددوی پخ له اړه دی.
په نښه شوی زونوناو کای د رخصات شاویو ا ړونادانو
انتظار ایست ددوی په رخصاتی کای ناه شاری ل کیاږی
د ااااااااه مااااااااوده داړونااااااااده زونونااااااااو د وماناااااااادانانو
له لوری تصدیق کیږی.

در اااال دشااوار ااف نرااودن منسااوبین رخصاات
شاااااده اردوی ملااااای بااااااه تنهاااااایی درت انساااااا ور
کتورخصو ااای دربع ااای از اااا ا خ نااااک
میباشاااد.بخاط انتقاااال منساااوبین ب اااور مصاااون در
ت انس ا ور زمیناای وهااوایی اردوی ملاای ،زونهااای
اا وی مصااون انتقاااال تو ا ریا اات اپ ا اایون
ت در اااااتیو
درهرااااااهنگی باریا ااااات لو اااااتی
بااامنظوری لااوی در اااتی ایجاد وتنظاایم گاا دد .تاباااا
اتخاااگ تاادابی خاااس و ا دن وظااایف مشااخ بااه
اااوای هاااوایی و ومانااادانیت هاااای اااا وی انتقاااال
منسوبین رخصت شده اردوی ملای الای محا ت بیات
شاااده ب اااور م راااین اااور گی د.بعاااداز ر ااایدن
منساااوبین رخصااات شاااده اردوی ملااای باااه زونهاااای
مصاااون انتقااااال بعااادی تاباااه مو یعااات منظورشاااده
رخصتی بدوش خود شان میباشد.
زماااان انتظاااار منساااوبین رخصااات شاااده درزونهاااای
ت بیاات شااده درایااام رخصاات شااان محا اابه نریشااود
وتو اااااااااااااااااااا وماناااااااااااااااااااادانان زونهااااااااااااااااااااای
م بوطه تصدیق میشود.

 :7داض ار او ف ب ی په الت کی رخصتی:

 :7رخصت در اال اض ارو ف ب ی:

جج
ج

در اااال اض ا ار و ااف ب ی رخصااتی هااای پ ااون
ا ارداده شاده وانعاده منساوبین کاه باه رخصات
مع
رفته اناد باه عاا وجووتاام هاای شاان فا اه خواناده
شده به وظایف اض میگ دد.

ف ب ی او اظ ا اری ااالتو کای داړونادانو رخصاتی
ځناډول کیاږی اوهغااه شااری اړوناادان چااه پااه رخصااتی
تللااای وی اړوناااادو عاتواوجووتامونو تاااه را وښاااات
کیږی اودندی ته اض یږی.
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 :8دتحصیلی اوښونیوو مو سودا ړوندانورخصتی:
دنوموړو مو سو له لوری ددر ای نصااب دپ وگا ام
ه م دښوونی اوروزنی دلاوی ومانادانی ا ه پاه
هرغاااږی د نوماااوړی تگاااالری ااا ه ااام جاااوړه،عرلی
ک نالړه یی دلوی در تیو له خوامن کیږی.

 :8رخصتی های منسوبین مو سا تحصیلی وتعلیری:

رخصااتی هااای منسااوبین مو سااا تحصاایلی وتعلیراای
اردوی ملی م ابق پ وگ ام تدریسی ونصااب تعلیرای
از طاااا ف مو سااااا مااااذکور در تفاااااهم با وماناااادانی
عراااومی تعلااایم وت بیاااه م اااابق ایااان پالیسااای تنظااایم
وط زالعر ان تو لوی در تیو منظور میگ دد.
جج

 :0مسئولیت ها :
الااااف:معاااااون وزیاااا دفاااااع ملاااای درامااااور پ ااااون

 :0مسولیتونه:
الااف:دپ ااون اوتعلیراااتو معاونیاات الناادینی چااااری
ت

وتعلیرا امور گی را اج ا خواهد نرود.

ه کوی:

ف)1دملاای دفاااع پااه وزار کاای دملاای پااوځ دټولااو ا ړ
وندانو ل اره درخصتیو دتگالری دوړاندیو دا ت ناتو،
بدلون ،ویشلو ا وپ اختیا م جع ده.

ف)1پیشاااااانهاد درراب ااااااه ا اااااات نا تعدی ،انکشاااااااف
وتوزیع پالیسی یستم رخصتی ها درخصتی تشاویقی
ترااااااااااااااااام منسااااااااااااااااوبین اردوی ملاااااااااااااااای دروزار
دفاع ملی میباشد.

ف)2دنااااااورو معیااااااارونو وړاناااااادیو کااااااول پ تااااااه لااااااه
هغونورموناو څخااه چااه پااه اانون اود ااه تگااالری کاای
بیان شوی دی .
ف)3پااه ملاای پااوځ کاای درخصااتیو اوهڅ اونی رخصااتی
داړونده یستم څخه څارنه اوعرلی کول.

ف )2پیشااانهاد معیارهاااای عاااالوه گااای بغیااا از ناااورم
هایکه در انون ویا پالیسی تش ی گ دیده ا ت.
ف )3نظاار از ت بیاق بخاش هااای م باوط باه یسااتم
رخصتی ها ورخصتی تشویقی دراردوی ملی.

ف)4دمسااولیت ل ونکاای مقااام پااه توگااه ټاول هغااه مااواد
چه درخصتی په اړوند پاه دی تگاالری کای دی عرلای
کوی.

ف)4منحیااث مقااام مسااول درخصااوس ترااام مااوارد کااه
م بااااااااااوط بااااااااااه رخصااااااااااتی هااااااااااادراین پالیساااااااااای
میباشد ا دام مینراید.
ب-ریس قو وزار دفاع ملی انونیت ت بیاق ایان
پالیسی رادراردوی ملی نظار مینراید.

ج:د اات در ااتیو دپی نتااون ریااس ټ اول هغااه څ اه چااه پااه دی
تگالری کی بیان شاویدی ا ته ر اوی اودتوضای کاوونکی
او عرلااای کاااوونکی پاااه توگاااه عرلااای کاااړنالره اودهغاااوی لاااه
ضاااااریرو ااااا ه فدالری ددواړوخاااااوادواټن دټااااااکنی فورماااااه
،د وښاااااتنلی ډول،درخصاااااتی ټکاااااټ اود کلنااااای رخصاااااتی
پالن)ددی تگالری ل اره جوړونکی دی.
کلااه چااه د ااه کااړنالره جااوړه شااوه اودپ ااون او تعلیراااتو
معاونیت له تایید څخه ورو اته دلاوی در اتیو لاه خاوا ومنا
شوه بیا چاپ اودعرلی کیدلووړ ده.

ج -ریااس پ ااون ت در ااتیو ترااام مااواد کااه درایاان
پالیسی تذک یافته اج ا ومنحیث توضی دهنده ،ت بیق
کنناااده وتااادوین کنناااده ط زالعرااا ت بیقااای باااا ضااارایم
انففاااااااورم ت بیااااااات مساااااااافه راه دوط فاااااااه نروناااااااه
درخوا اات،تکت رخصاات ونرونااه پااالن رخصااتی هااای
االنه) ب ای این پالیسی بوده که بعد ازتادوین وتاییاد
معاونیاات پ ااون وتعلیرااا ومنظااوری لااوی در ااتیو
تک ی ومورداج ا ار میگی د.

ب:دملی دفاع دوزار د قو و ریس په ملی پوځ کای
ددی تگالری له انونی کړنو څخه څارنه کوی.

جج
ج

د -وماندانان ول اردوها ،لواها ،کندک ها وتولی هاا
م ابق این پالیسی وط زالعر کاه تو ا ت در اتیو
تاادوین ومنظااور میگا دد وهرچنااان م ااابق م ا ا کااه
در پالیسی یستم محا به پ ون وراپوردهی ا

د :د ول اردو گاانو،ف ی ،لواگاانو ،کنادکونو اودټاولی
ومانااادانان دناااده لااا ی چاااه د اااه کاااړنالره چاااه ددی
تگااااالری اااا ه اااام د ت در ااااتیو لااااه لخااااوا جااااوړه
اومــــــاااـنظوریږی هردارنـــاااـگه هغاااه م ــاااـلی چاااه
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اکرال پ ون گنجانیده شده وم ا که م باوط باه
محا به پ ون رخصت شده میباشد عر نراید.

دپ ااونلو دمحا ــااـبی د یسااتم اورپااوټ ورکااوونکی
داکرااااال دکچاااای پااااه تگااااالری کاااای ځااااای شااااوی دی
اودرخصت شاوواړوندانو پاه اړوناد شاری نه وی عرا
وکړی.

ج
ج
جج

:13

 :13دتف یحی رخصتی دلیږد ال یت:

ال یت انتقال رخصتی تف یحی:

افس ان وب ید مالنی که بناا با ضا ور وظیفاوی از
رخصااااتی تف یحاااای اااااالنه ا ااااتفاده کاااا ده نتواننااااد
،رخصااتی انهااا ا ف در ااورتی بااه ااال بعااد انتقااال
میابااد کااه وماناادان مااافو ان دالی ا موجااه را ارایااه
ک ده بتواند.

هغه افس ان اوب ید مالن چه د تری اړتیا لاه مخای لاه
کلنااای تف یخااای رخصااات څخاااه گتاااه وانخساااتالی شااای
،دهغوی رخصاتی پاه هغاه اور کای راتلاونکی کاال
ته لیږدیږی چاه لاوړ پاوړی ومانادان یای موجاه دالیا
وړاندی کړای شی .

ج

 :11بعاااد از منظاااوری ایااان پالیسااای پالیسااای نربااا
 3257مورخ  1380/0/11ملغی ارمیگی د.

 :11ددی تگالری په منلو ه ف)1380کاال دلینادی
دمیاشاااااتیف )11نیټاااااای ف )3257گڼاااااه دملاااااای پااااااوځ
داړوندانو درخصتی تگالره لغوه ده.

معاون وزی دفاع ملی
درامور پ ون وتعلیرا
بازمحرد فجوه ی)

ون

ریس عرومی تنظیم واداره پ
نظامی ومنابع بش ی
ما ت علوم نظامی ب ید جن ال محرد ا م فوردک)
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