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کال 3131 -

اکمال پرسونل و تجهیزات (سالح ووسایط) مدرن محاربوی
قابلیت وسرعت مانور اردوی ملی را ارتقاء می بخشد.

()2ددنددی ادای تدا راـری د دل  -هغ د ا نیهدا ـ د ی دملددی
اردوی و منسوب خپ ل اړون ده ج زوت ام تا ورسیږی.

()2راـرشدن با محل وظیفدا  -تداری کدا یدن منسدوب
اردوی ملی با جزوتام مربو ا خویش موا لت میورند.

()3ددندی پرښودل -هغدا نیهدا ـدا دملدی اردویومنسدوب پدا
دایمی توگا خپل اړوند جزوتام پریږدی.
اردویدو
()4دموجوده دندی څخدا رختدت  -کلدا ـدی دملدی
1
منسددوب دیوجددوانکرونیی نیهددی اووخددت کپدداره کددا خپددل اړونددد
اداری او جزوتام څخا رختت وی.
()5دبست اورتبی بدکون  -کلا ـی دملی اردویو منسوب کدا
ی د وه بسددت اورتبددی څخددا بددل بسددت اورتبددی تددا تر ی د اوبیددا
وټاکل شی.
()6دخدددم ی راکددت  -کلددا ـددی دملددی اردویددو اړونددد دیوکندد
مهاکا مدودی کپداره دخپلدی ا دلی دنددی څخدا پدا بلدا اداره او
جزوتام کی دنده ترسره کوی.
()7ښوونا اوروننا  -کلا ـی دملی اردویو اړوند پا ملیدی
اونظددامی روننیددزه مؤسسددا کددی دگد ون پددا موخددا نده ک وتددا
وگمددددارل شی(دپ رسون دددد ل پیژندنددددا دوره یددددی نده ک وتددددا
داړتیا پربنسټ ).
()8پا خپل سره ناسوب یا  -کلا ـ ی دملی اردویو منسدوب
داج ددد انی نددد ا پ رت ددد ا خپلدددا دن ددد ده پ ددد ریږدی (ددنددددی
پریښودل).
()9بیادندی تا راگرایدل  -کلا ـ ی دملدی اردویدو منسدوب
کدددددد ا رخت دددددد ی مرون یددددددایی پاملرنیمښددددددوونی اوتحتددددددیل
اودخپل د ی خ دم د ی دوری څخ د ا وروس د ا بیرت د ا
راس ون شی.
()01گوښددا کیدددل  -کلددا ـددی دملددی اردویددو اړونددد د خپددل
دقرارداد دخدمت دوره پوره کد ی اودملدی اردوڅخدا تدرخی
شی اویدا دبدی انظبدا یمدرقوقی دکیلونواورون یدایی مسدولوکا
املددا کددا()31وراددو ډیرناسددوب وی دخدددمت ددوری دپددوره
کیدوڅخا مخیی گوښا شی.
()00تقاعد  -کلا ـی دملی اردویو منسوب خپلا ټاکل شوی
دخدددددددددددمت دوره پدددددددددددوره کدددددددددد ی دبریدمالنواوا سدددددددددددرانو
دتقاعددرقوقودمقرری سره سم ورڅخا برخمن شی.
(.)02پا جگد ه ایدزه دنددوکی ټپدی -کلدا ـدی دملدی اردویدو
منسوب پا جگ ه ایزه دندوکی ټپی شی.
()03ورک  -کلددددا ـددددی دملددددی اردویددددو منسددددوب دجگدددد ه
ایزودندو پا وخت کی الدرکا اویاورک شی(.تری تم).
()04دجگ ی بندی -کلدا ـدی دملی رددیویرویدید پدا جگد ه
ایددزه ـ اکی ون واوددن د دی دت د رسره ک وک وپ د ا مهددال
دنلیم کخوونیول شی اویاتائیدشی.
( )05ملک ریپییی ندید  -کلدا ـدی دملدی اردویدو اړوندد
دپوای اوملیی قوانینو څخا دسر ن ونی کدا کبلدا دملدی اردو
او ملیی ـار واکو کا خوا بندی شی.

( )3تددرک وظیفددا  -تدداری کددا یددن منسددوب اردوی ملددی
بطور دایمی جزوتام مربو ا خویش را ترک مینماید.
()4رختددت ان وظیفددا موجددود  -نمانییددا یددن منسددوب
اردوی ملی برای ین مد ت نمدان مجدون ان جزوتدام واداره
مربو ا خویش رختت میباشد.
( )5تغیر رتبا وبست -نمانییا ین منسوب اردوی ملی
ان ین رتبدا و بسدت بدا رتبدا و بسدت د یگدر تر ید و تـدین
مجدد میگردد.
( )6راکددت خدددم ی  -نمانییددا یددن منسددوب اردوی ملددی
بددرای یددن مددد ت مؤقددت انظیفددا ا ددلی دراداره و جزوتددام
دیگر ایفای وظیفا نماید.
( )7تـلیم وتربیا  -نمانییدا یدن منسدوب اردوی ملدی در
راگیددری
یددن مؤسسددا تـلیم د ی نظام د ی و ملیددی نددر
تـلیمددات توظیددد گددردد( .مـر د ی پ د رسونل بددا اسددا
ـرورت با تـلیمات دوره ئی).
()8نیرراـددری خددود سددرانا  -نمانییددا یددن منسددوب
اردوی مل ی ب دون اج انه وظیفا خدویش راتدرک نمایدد
( ترک وظیفا).
()9ب دددد انگشت ب دددد ا وظیف دددد ا -نم انی دددد یا یددددن
منسوب اردوی ملی بـدد ان رختد ی ممراقبدت دحی متـلدیم
وتحتیل ودوره خدم ی با وظیفا خویش عدودت وبانگشدت
نماید.
()01انفتددال  -نمانییددا یددن منسددوب اردوی ملددی دوره
خددددمت قدددرارداد خدددویش را تیمیدددل نمایدددد وان اردوی ملدددی
مددرخ گددردد و یددا بددا علددت بددی انظبددا یم دالیددل رقددوقیم
مسائ ل ح ی ونیابدت اـدا ا ان()31یدوم قبدل ان تیمیدل
دوره خدمت منفتل گردد.
( )00تقاعدددد -نمانییدددا یدددن منسدددوب اردوی ملدددی دوره
خددددمت مـیندددا خدددویش را تیمیدددل نمایدددد و مسددد حق رقدددو
تقاعدمطابق مقرره رقو تقاعد ا سران وبریدمالن گردد.
( .)02نخمدددی در وظددداید محددداربوی  -نمانییدددا یدددن
منسوب اردوی ملی در وظاید محاربوی نخمی گردد.
()03الدرک -نمانییا ین منسوب اردوی ملی در جریدان
وظاید محاربوی الدرک یا مفقود گردد (.مفقود االثر).
()04اسددیر جنگددی  -نمانییددا یددن منسددوب اردوی ملددی
توسددددط دشددددمن درج ری دددد ان وظ دددد اید و ـ اکی ه دددد ای
محاربوی دس گیر گردیده و تائید گردد.
( )05محبو (نظامی و ملیی)  -نمانییا ین منسدوب
اردوی ملی با علت تخطی ان قوانین نظامی و ملیدی توسدط
اردوی ملی و مقامات ملیی ربس گردد.
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(.)06پا رون ون کی بسد ر  -کلدا ـدی دملدی اردویدو اړوندد پدا
رون ون ک ی درون یاید ی سداتنی النددی ونیدول شدی(او درون دون
کخوا نارونا وگڼل شی).
(.)07دقراردادپای تا رسیدل  -کلدا ـدی دملدی اردویدو منسدوب
خپلا دخدمت دقرارداد دوره پوره ک ی.
(.)08بیدددددا قدددددرارداد  -کلدددددا ـدددددی دملدددددی اردویواړوندددددد خپلدددددا
دقرارداددخددددددددمت دوره دیوادددددددانگ ی نیهدددددددی اووخدددددددت کپددددددداره
دب ری دمالن واوسرتیرو د بیاق رارداددک نالری سره سم
ونزه وی.
( )09تشددییل -ی وپدد وای اجددانه کرونیددی سددند دی ـدد ا دملدد ی
اردود دجزوتامون وکپاره دتجهیزاتومدپرسونالړتیاویمتشییالت د ی
ج د وړښت تیدداروی وروسد ا کددا هغددی ـددی دملددی د دداز دونیرکخددوا
منظورشی.دمل ی اردو دپرسونل اوتجهیزاتو کپاره دندا یورسدمی
تشییالت د ی ج د وړښتم شددمیرل کو ی ی داوسددنی کمریددز کددال کپدداره
یویادگو بنیادی سند ده .تشیی ل ی واساسی اوبنسهیز سدند ده
ـا دپرسونل دـم وواکی دکچی درپ وټ ورکوون د ی اودپرسدونل
دمحاسب ی داکمال دکچی داداری دسمد ون دسیسد م څخد ا شمد یرل
ک یږی.د اکد مل تا دی وک ل شی.

( .)06بس د ر درشددفاخانا  -نمانییددا یددن منسددوب اردوی
ملددی در شددفاخانا تحددت مراقبددت ددحی قرارگیددرد (.ان ددر
شف اخ ان ا م ریض پن داش ا شود).
(.)07خددد م قدددرارداد  -نمانییدددا یدددن منسدددوب اردوی ملدددی
دوره خدمت قرارداد خویش را تیمیل نماید.
( .)08قددرارداد مجدددد  -نمانییددا یددن منسددوب اردوی ملددی
دوره خددد دمت قدددرارداد خددددویش را بدددرای یددددن مددددت نمددددان
مشدددخ مطدددابق پاکیسدددی قراردادمجددبریددددمالن وسدددربانان
تمدید نماید.
( .)33تشییییکول  -ویییید جددتشیو شییییدا د ییییام رجیییی کیییی
جیاتتاد تشییکو،ت ادوا مددو ا پدجیییدل یتش وی ر درنییدر
ش یتام ییا رددی مل ی فییدر دماویید .نعیید ر رودک ی تیج ی
ی وددفییام ملیی مد یییدگدددارون ویید جییدد دجییم جییاتتاد
تشکو،ت اپدجیییدل یتش و ی ر رددی مل ی پددرشییت شییدا ی
قانل إشیدر نیدر جیال شمجی میشییدا موناشید .تشیکول وید
جدـییـدرجاج یندوییاد جوجییت تد ییو یإدردا محاجیین ج ی
إکمییال پـییـدجیدل یگیی ردش د یی جیی رحتییادر پدجیییدل
نشمـــادمودید.نـ تموم رلف مـدرشع گددد.

.7مسووکی ونا
(اکد)دملی د از ونارت
.0دس راتیژی اوپاکیسی پا ـاروکی دملی د از دونیرمـاون.

 -7مسووکیت ها
(اکد) ونارت د از ملی
.0مـاون ونیرد از ملی درامورس راتیژی و پاکیسی.

()0داواکوندددددوداداری اوسدددددمون کپددددداره دکم ی وبوندددددواوتگالری
جوړول.
()2دبرناموتجزیدددام شدددننا اوڅارندددا ترڅدددو دد ددداعی سددد راتیژی
مداواکوندددواداره اوسدددمونمد اعی سیسددد م تدددا پراخ یااودد ددداعی
بودجودنوښ نوسره سم همغږی وکری.
(.)3دسدددد راتیژی اوپاکیسددددی پددددا ـدددداروکی دملددددی د دددداز دونارت
دمـاونیت دد اعی تگالروس رتوب اوداواکونودایجاداوتشدییل پدا
برخددا کددی دښددوونی روننددی اودک ورینواوداوپراسددیون سدد رتوب
سره داواکونودگمارکوپا هیلا همغږی کوی.

( .)0ایجددداد پ ددد اکیسی و اوک ددد ویت هددد ا بدددرای تنظدددیم و داره
قوتها.
(.)2نظ ارتمتحلددد یل و تجزیددد ا برنامدددا هدددا تابدددا سددد راتیژی
وتها م نیشا سیسد م د داعی و
د اعیم تنظیم و داره ق
ایجابات بودجوی د اعی همگام و هماهنگ باشد.
( .)3ری است پ اکیسی د اعی مـاونیدت ونارت د داز ملدی در
امور پاکیسی و سد راتیژی در عر دا ایجداد و تشیید ل قوتهدا
بددا ریاسددت تـلددیم وتربیددا ودک ددورین وریاسددت اوپراسددیون در
جهت اس خدام ق وته ا هماهنگی مینماید.

 -2دپرسونل اوتـلیماتوپا ـاروکی دملی د از دونیرمـاون.

.2مـاون ونیر د از ملی درامور پرسونل و تـلیمات.

()0دپرسددونل اوتـلیماتوپددا ـدداروکی دملدددی د دداز دونیددر مـددداون
دملددی د دداز دونیددر دکددوم ی مـدداون دهدددایت سددره سددم دپرسددونل
اوتـلیمدددددداتو پددددددوری اړونددټوکوموـددددددوعاتوپا هیلامدبشددددددری
رـینودسددددد راتیژین پدددددالن جدددددوړونی اودملدددددی د ددددداز دونارت د
ټوکددددددوتگالرودپلی کوکددددددواو څ دددددد ارنی کپ دددددد اره کارک دددددد وی
ترڅودملی امنیت موخو تا ورسیږی.
()2ددی تگدددالری اوکددد نالری پدددا گددد ون دپرسدددونل ټوکدددوتگالرو
دتنظددیم اواداری څخددا بیاک نددا څارنددا م ویشددل اودپراخ یددا ورکوکددو
څخا مسوول ده.

( )0مـدداون ونیددر د دداز ملددی در امددور پرسددونل و تـلیمددات
مطابق ه دای ات مـاون اول ونیرد از مل ی پیرام ون تمام
موـددوعات مربددو پرسددونل وتـلیماتمانسددجام ونظدددارت ان
پ دددد اکیسی هددددای پرسددددونل ونارت د دددداز ملددددی وپالنگدددد اری
سد راتیژین مندداب بشددری کارمینمایدتابددا اهدددا امنیددت ملددی
نائل گردد.
( )2مسدددوول م ددد رور نیشدددا م تی یدددرو نظدددارت انتطبیدددق
پاکیسدددی هدددای تنظدددیم واداره پرسدددونل بشدددمول ایدددن پاکیسدددی
و رناکـمل میباشد.
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()1دښیید ریدی د دشلی ریشیـب لی کودی تی اددی کیی
ریدشلییییییییییییییییییی ریشیییییییییییییییییییب لییییییییییییییییییی قیمادیییییییییییییییییییدرد ری د
دټیلیمدک یدیریمیجوجیدلیوی دکویښیییییییییدوییری ریدښییییییییید
ریدی د ی دشل ی ریشییب دروتوییاییدپیدا کیلیپ ی تییا د مغ ی
کییی  .دجتدددجتو دښیییید ریدی د ی ادریپدرجییوین ریدپوتدتییین
جیییتدتینیدی دییی دښییییید ریدی دییی مواشیییتد دپیټیدییی پییی
دریو موـییییییییییـاشتد دپــییییییییییـیټید دشلیییییییییی ریشییییییییییب دددیییییییییید
رو یروتواییدمعلیمیلیلپیییادا دمجیییلک ښییییید ریدی دییی د دییی
کمښ لپادا شدد ریڂووو .
()4دملییی دفیییام دی رد پییی یکیییای کییی دملییی رددیدرویدیییدردی
دښییییید ریدی د اتیییدم تییی دیر اشیییامولودلاتعوودا ریتدفوییی
گییییییادیدلو دپدمتتللیییییییدرد ید تدجییییییدا کیلیییییییریدتگ،دیدپل
کودیڂت ڂادد .
()5دس راتیژی اوپاکیسی مـاونیت سره پا همغږی اودس ردرسد یز
دپیژن دددددددون سددددددد رتوبمدملی د ددددددداز ونارت دمددددددداکی سددددددد رتوب
اودس ردرس یزدښدددوونی روننددددی سدددد رتوب دپرسددددونل دمحاسددددبی
داکمدددال دکچدددی رپدددوټ دملدددی د ددد از ونارت دپرسدددونل دبودجدددوی
اړتیاوود ت بیت پا هیلا برابره وی.
( )6دپرسونل دمحاسبی داکمال دکچی درپوټ ورکدوونی دمحاسدبی
کا سیسد م ندا دملدی اردودقطـات واوج د زوتامونو څخدا کلندی پلهندا
دپالوی کیږل دڅی نی اوکن ی کپاره .
()7دبشدددری سدددرـینودمـلوماتو دسدددمون اواداری (دی دددابیس) کدددا
سیسددد م څخدددا څارندددا ترڅوډاډترالسدددا کددد ی ـدددی داوسدددنی وخدددت
اونمان سدره کدره اوگټییدمد کوړپدوړی ادانگ ی رهبدری دتی ییدی
اواوپراتیفی دقرارنیوکوکپاره ده.

()3ان جدددرجت جلددد وجددد ب و تـلدددیم و تربیدددا نظدددارت نمدددوده
وباقوماندانی جل وج ب و تمام مراکز و موسسات تـلیمدی و
تحتیلی جهت ر نیانمندیهای جل وجد ب و تـلدیم و تربیدا
همدددداهنگی مینمایددددد و گزارشددددات سددددط اکمددددال پرسددددونل و
راپورهای تـلیم وتربیا ماهوار را ان ریاست کدادرو پرسدونلم
ریاست اوپراسیون و ریاست تـلیم وتربیا س ردرس یز بدسدت
میددداورد .راپورهدددای مددداهوار را جهدددت ت بیدددت نیانمنددددیهای
وظیفددوی جل د و ج د ب و عدددم کمبددود تـلددیم وتربیددا مسددلیی
تحلیل و تجزیا مینماید.
( )4نظارت ان تطبیدق پ اکیس د ی هدا و اجدرای ارنیاب د ی ان
رون ددددد د پ ددددد روسا ت ر یـاتمتـیینددددد اتم شدددددموکیتم دوام
خدددمت و تـلددیم وت د ربیا منسددوبین اردوی مل د ی در ـوکددات
ونارت د از ملی.
( )5درهمدداهنگی بامـاونیددت پاکیسددی و سدد راتیژی م ریاسددت
کادروپرسددونل س ردرس د یز مریاسددت مدداکی ونارت د دداز ملددی
وریاسددت تـلددیم وتربیددا ودک ددورین س ردرسد یز راپورمحاسددبا
سدددط کمدددال پرسدددونل رادررابطدددا بدددا ت بیدددت نیانمنددددیهای
بودجوی پرسونل ونارت د از ملی راهم مینماید.
()6اعزام هیوت های باندیدوبررسی انقطـات وجزوتا مهدای
اردوی ملددی جهددت تف ددیش انسیسدد م گددزارب دهددی محاسددبا
وراپوردهی سط کمال پرسونل در ول سال.
( )7نظارت ان سیس م تنظیم و داره مـ د لومات منداب بشدری
(دی د ابیس) ت د ا مطمددون گددردد ک د ا مط د ابق عتددرونمان
دقی ق ومف ید برای رهبدری ارشدد جهدت ت خد اـ ق د رار سدط
اوپراتیفی و تی ییی باشد.

.3دار یا واواکونوپا ـاروکی دملی د از دونیرمـاون.

 .3مـاون ونیرد از ملی درامورنیروهای ار یا .

( )0دس ردرس یزدښدددددوونی رونندددددی قومانددددددانیمدجل اوجددددد ب
قوماندانیمدپیژن ونمکوژس ینمدښددددددددددوونی اوروننیممخددددددددددابری
مکوژس د ین اودپیژن ددون سدد رتوبونودښیییید اوروننددی پددا هیلددا
دهمغږی کوکواودښوونی اوروننی دار یا اواکونومسوول ده .
( )2دامیندددددی ری یییییییرک ییرکیدیدقیمادیییییدرد جییییییدا مغیییییی
مدرددگ دپ رسونل دار یا دب رخی دمحاسبی داکمدال دکچ د ی
درپوټ مسوول ده .
()3دملدددددی اردودار یدددددا (داوپراتیفی اوسددددد راتیژین )اواکوندددددو
اوتشییالتو پا گ ون کا هغی نا مسوول دی.

( )0مسددددوول همدددداهنگی باریاسددددت هددددای کددددادرو پرسددددونلم
کوژس د ینم مخابرهمریاسددت تـلددیم وتربیددا م قوماندددانی جلدد
وج ب و قومانددانی تـلدیم وتربیدا س ردرسد یز در امدور تـلدیم
وتربیا و تـیینا ت نیروهای ار یا میباشد.
) )2مسوول همداهنگی باقومانددانی قوتهدای نمیندی و هدوائی
دررابطدددا بدددا راپدددور محاسدددبا سدددط اکمدددال پرسدددونل بخدددش
ار ی ا میباشد.
( )3مسدددوول ایجادوانیشدددا نیروهدددای ار یدددا اردوی ملدددی
(اوپراتیفی وس راتیژین) بشمول تشییالت آن میباشد.

 .4درقوقوس رتوب.

.4ریاست رقو .

( -)0کا رقوقی پلوه ددی تگالری اوک نالری پا انیزمنا توگدا کدا
پلی کیدوڅخا مسووکیت کری.

(-)0ان کحددداظ رقدددوقی درمدددورد تطبیدددق مدددون ثر ایدددن پاکیسدددی
مسسووکنیت دارد.

ب -س ردرس یز
 -0دپیژن ون س رتوب.

ب -س ردرس یز
 -0ریاست کادروپرسونل.

( )0دپیژن ون ریوس دکوی درسد یزدال النددی دندده ترسدره کدوی
دلیییو پییی پیییا کییی دویلیجیییدا دملییی دفیییام دی وددرمدیدییییدپل
کودیییر ورکوونیی ده .هغوی دپرسونل ارنونا داداری او

( )0رئیس کادرو پرسونل تحت امرکوی درس یز ایفای وظیفدا
نمددوده و ان تطبیددق اوامددر ونیددر د دداز ملددی بددا درنظددر داشددت
سلسلا مرات پاسخگو میباشدم ایشان مسوول تنظیم و داره
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سددمون مسوولمدپرسددونل اودبشددری سددرـینوتگالروپلی کددول او
کود مپالنوندا برنامدا ریدزی او دبشدری قوواودپروگراموندودملی
اردودټوکوجزوتدددامو ندددو د ـدددال اوار یدددا پرسدددونل پدددا گددد ون د
ار ماکی درضراوسفرپا وخت کی دناببره عملیات پا ناړه کری.
()2دپرسدددونل داکمدددال دکچدددی دمحاسدددبی درپدددوټ ورکوکدددودپلی
کیدونیی دښیدپدرتتوا .
(.)1دپـــییییـدجیدل دتقجییییوماتی ڂحیییی ڂاددیییی ددتنیییی ریپیییییی
یییادگو دشییت دنییدپندد پــییـدندجی دپدجیییدل دتقجییوماتی پی
پییییییییا کیییییییی دوـییییییییـیلیجدا ریدپییییییییـدجیدل ددجییییییییم ریبرتیییییییی
دیجویریجددیدی جاتد .
ت ادد ملوتی شیوښی ری31
( .)4دپدجیدل درکمال دک
جییلد دښیییود قشییددمل رددی پ ی لوکییی ک ی شییبنیل ریل ی غ ی
ت ډرډتد ج کیل.
(.)5دپ رسون ددد ل داکمدددال دک ـیییـ دپییییی یدکیدییی پدددا ملدددی
اردوکددددددی دشــییییییـیویشیی تـــــگ،دیریکــــــودــــــ،دیتدــییییییـ و
ریردردا کی .
(.)6داردو دا سرانومبریدمالنواوسددددددددددددددرتیروکپاره دپددددددددددددددوای
اددددددانگ وتغیراتواوپروگرامونواودملی اردودپرسددددددونل داکمددددددال
دټوکیزه رقم پراخ یااوکمښت کپاره دپروگرامونو تر سره کول.
( .)7دتاوعاتیریتلپاتیجییییمین ریردرد پیییی ن ودکیییی درویدییییدی
ادیجمین ریجدت دجیل.
(.)8درفجدردیاندودم،دیریجیییییییدتودیدپدیگدرمیدیلپادا پییییییییی
ییییادگو نیییدلین دملییی رددی دپدجییییدل دټییییلو دقییی پدرتتویییا
ریکمښ پ مد ید دپدیگدرمیدیتدجدا کیل.
(.)9د مل ددد ی رددیدرویددردیدجمــیییـ اوـات ددد ی سدددوابق تنظدددیم
اواداره کوی.
ییی کیییی
( .)31دشـیییـ یتامیدیریقدردگاییجدا پییی مغییی
درتییاف م ییادتیدیریدپیی یادگویدشییتید وییییرل جییتید
ریکمښییییی ریدرجییییی دــــیدمــــیییییـیتیعا ـیییییـ ریپدرتوپییییی
ریم،تیییییییو قـــیمادــــدردویدپوتددمدوـدوتیدــــیییییییـ ریرمدوتیدییییییی
ریجتدددجییتو دپوتدتییین پـــییـ دفتدیدــــییـیک درښییکادا کییی .
حل کی .
(.)33دملیی رددیدشلیی ریشییب دقیمادییدرد جییدا پیی مغیی
دشلییییی ریشیییییب پییییی میتییییی درفجدردیاندودم،دیریجیییییدتودیپ
نجتیدیک رکمال دلی دفیام دی رد دشلی ریشیب دمدیل شیی
پییییی،ن دریپدرتوپییییی رویدم،تولپیییییادا رتیییییاف م یییییاددیریدید
یــــادگویروتوـــاییپـــییییییـدندجی دپـییییییـدجیدل درکمییییییال دک یییییی
دروتوایی پیدا کیل.
(.)02دنشیید جیید ودی(دوتانو )معلیما دردرد ریجییمین پ ی
جوجیییت کییی لییی پدجییییدل تییی پییی موشییی تیگییی اددییی ییی
دم،توی ریپدرتوپی قیماددردویدپوتدددمدودردیلی تیرتنی ریلوکیل
ملک پدجییدل ریدملی رددیټییل
کو تد یډرډتد ج ش
رویدییدرن دټیییل تدک یدمجییلک دتییدم ددیدیدجییمین درکمییال
دک دم،تولپادا پ ددج شکل دندتی ریددویف پدندجیی پی
تشکول ک تعون شی دا.

و ارنیابی پرسونلم تطبیق و جرای پاکیسی هدای منداب بشدری
و پرسونل م پالنهاو برناما ریدزی تم د ام اجدزای اردوبشدمول
پرسددونل ـددال و ار یددا را در نمددان رضددرم عم د لیات ه د ای
ار ماک ی و سفر ب ا عه ده دارد.
( )2انیشا رهنمود تطبیقی جهت اجرای سیسد م گزارشددهی
محاسبا سط اکمال پرسونل.
( )3نظدددارت و جدددرای تقسدددیمات پرسدددونل بدددا اسدددا رتبدددام
و نفبندی رش ا اخ تا ی نظامی با درنظرداشت پالن منظور
شددده تقسددیمات پرسددونل و رفددا اسددناد مربو ددا دردوسددیا هددای
ـاتی ورسمی پرسونل.
( )4اجرای نظارت ان گزارب دهدی سدط اکمدال پرسدونل تدا ان
ترکیددد ملی دددی و شدددموکیت  01یتدددد بقدددا اندددار در دددفو
اردوی ملی ا مینان را ل گردد.
( )5موجددودی پرسددونل و گزارشدددهی سددط اکمددال را در تمددام
اردوی ملی بدا تطبیدق پاکیسدی هدا و رناکـمدل هدای ایجداد شدده
تنظیم واداره مینماید.
( )6ت بیت و شناسایی نیانمندیهای تـلیمی پرسونل اردوی ملی
مطدددابق وظددداید ومهارتهدددا ( سددداخ ار و دددنفبندی مسدددلیهای
نظامی) کا انیشا اردوی ملی رارمایت مینماید.
( )7تنظدددیم و اجدددرای امدددور مربدددو بدددا پروسدددا تنظدددیم و داره
تلفات و ـایـات.
( .)8اجددرای پروگددرام هددا بددا منظددور انیشددا و یددا کدداهش رقددم
مجموعی پرسونل اردوی ملی و پروگرامهای تغیرات تختتی
نظامی برای ا سرانم بریدمالن و سربانان.
( .)9سوابددد ق ـاتدددی رسدددمی منسدددوبین اردوی ملدددی را تنظدددیم و
داره مینماید.
(. )01در هماهنگی با جزوتدام هدا و قرارگداه هدا تدالب مینمایدد
تددا مشددیالت کمبددودات وعدددم مطابقددت رش د ا هددای اخ تا ددی
نظددددامی و مهارتهددددای اـددددا ی وموـددددوعاتییا در مدددددیریت و
آمریددت هددای پیژندددد قوماندددانیت هدددای اوپراتیفددی و رمدددایوی و
د دداتر ددنو ریاسددت کادروپرسددونل س ردرسد یز بددرون نمددوده
استم رل نماید.
( . )00همدداهنگی بددا قوماندددانی جل د و جدد ب اردوی ملددی بددا
منظددور جلد و جد ب و اکمددال بسددت هددای ا سددرانم بریدددمالن و
سربانان اردوی ملی مطابق با پالن منظدور شدده جلد و جد ب
ونارت د از ملی جهت اکمال نیانمندیهای سط اکمال پرسدونل
با اسا ـرورت رش ا هدای اخ تا دی نظدامی و مهارتهدای
اـا ی جهت رمایا نیانمندیهای اوپراتیفی.
( )02نظارت و پیگیری ان مـلومات پرسدونل در سیسد م تنظدیم
واداره مـلومددات مندداب بشددری (دی ددابیس) کددا توسددط مدددیریت
هددای پیژنددد قوماندددانیت هددای اوپراتیفددی و رمددایوی درث و ثبددت
گردیده تا مطمون گردد کا تمام منسوبین اردوی ملی و پرسدونل
ملیی تا قدما های توکی جهت رمایا سط اکمال و تنظیم دوره
های خدمت مسلیی بطور درسدت مطدابق بدا بخدش و ردیدد در
 5تشییل تـین گردیده اند.

.2داوپراسیون س رتوب.

.2ریاست اوپراسیون .

( .) 0دگدددددددددد و اومس قلوعملیاتودترسددددددددددره کوکددددددددددو کپدددددددددداره د
ا واک ون ودکیږک وپ د ا هیلدا ک د وی درسد یزتا داوپراتیفدی
مشوری ورکول.
(.)2دددییییدا رو یروتواییدم،توپیییی تا ددرکمییییال جییییلد دق عیییی
درکمال لپادا دریلیوتیدیټاکل.
( .)3د متیییییرل ددپییییی یدکیییید دجوجیییت دتد یییو ریردرد
دملییی رددیپییی
درجاجییی عدنیییدیدیپ پیییا کییی دویلیجییید
شییی ړا روییی ا متیییییرل نادییید رغو کییییدک د مجیییکیل د
تد یدپیی مل جتدرتوت م،تویکو .
()4دملیییییییی رددیدش یتامیدیریق ععییییییییاتید متییرل دک یییییییی
دپیټیدی وودییی شیییدد ریکودیییی بدپیټیدیټیلییییل دپییییی ملیییی
دپدجییدل درکمیال دک ـــیـ ددپییی یدکـیـید
مدک ل د
مدودو ت د متییرل دک دپیټید ندرندی .
()5دجتدددجیییتو دپوتدتین جیییتدتی تییی دپدجییییدل پییی کلییی
ددپیټیدیی دمعلیماتیتوییادیل د متیییرل دک ی ددپیټیدی وودی
ریشدد ادجتدددجیییییییییییتو دلیتجیییییییییییتود جیییییییییییتدتی تییییییییییی
دتش و رتیییدرد ید دپیییی ری دښیییید ریدی د ی جییتدتی ت ی
دښیید ریدی د ددپیی وود ریشدد توادی .
()6دجتدددجتو دتشکو،تـــینوـیییییییییـاکتد ریدغیدیییییییییډیدد ند
مجکیل ریدتشکو،تیرد ید ریدکلدی رد یدی پی گیډین دپییی
یییییییییییییادگوی دشتیشیوښیییییییییییی دپالوجیییییییییییی ریجییییییییییییتدرتوت
معایدو ادپدجیدل ریتعلومیاتی معایدوی ا دجتدددجیتو دپوتدتین
جییییییییییتدتی ادمل دفییییییییییام ی رد ریجتدددجییییییییییتو دمییییییییییال
جتدتینیدیجدا مغ کی .
()7دی یدک ی ییرکید ی یکی وش ی دجپدریحتییدپ یت ی ک ی
دشگوا رو ا دفوتیدیروتوای دپییدا کیلیلپیادا اجیمنال شیی
ادپدجییییییدل لییییی روتییییی رکمیییییال شیییییی اجیییییا مان لویییییدیدک
اپاوییدرددر اع یوویییرمدوت ییییر تیی دپدرتدوییا لپییادا دردرد
ریجمینادکود،دیدشیوښ ریپدرتتوا ت مجکیل د .
() 8دجتدددجییییییییییییتو دپ،ن شیییییییییییییوید د دښیییییییییییییداددفاع
قیییانلوتیدیدپ،ن شییییوید دښییییدادپیی ملییی جیییتدرتوت پییی
گییییډین دجییییتدرتوتوک دښیدیدیپدندجییییی دییرکیدیشیوښیییی
وود ریشدد ل نواکتد ت مجکیل د .
()3دپالوجی ریجییتدرتوت معایدوی جییدا پی مغی دجییاحی
قیمادییدردوتیدی دمل ی دفییام ی رد ریجتدددجییتو پ تشییکول ک ی
دښیییییییییییود نقیلپییییییییییادا ددا دگدییییییییییدا پیییییییییییی یییییییییییادگوی
دشتیدروتواییدپوتددد ټاکل.

( .)0مشددوره هددای نظددامی را بددا کددوی درسدد یز بمنظددوراعزام
ق وته ددد ا جهدددت عملیاتهددد ای مسددد قل و مشددد رک بدددا ائددد ال
راهم مینماید.
( )2ت بیدددت اوکویدددت هدددا جهدددت اکمدددال قطـدددا و یتددددی اکمدددال
بمنظور رمایا نیانمندیهای وظیفوی.
( )3تنظدددددددیم و داره سیسددددددد م گزارشددددددددهی ارضدددددددارات بدددددددا
درنظرداشت عنا ر اساسدی کدا بداالی رضدارات محارب د وی
اردوی ملدددی اثرگددد ار بدددودهم مسدددؤل میباشدددد تدددا نیانمنددددیهای
س راتیژی ملی نظامی رمایا گردد.

.3دښوونی روننی اودک ورینوس رتوب.
( )0ددی کپدداره ډاډترالسددا شددی ـددی ټددول س د راتیژین الرښددود
سددندونا داواکونددو د اداری اوتنظددیم پددوری اړونددده ښددوونا او
روننا پا ښا ډول پا دک ورینوکی توـی اوبیان شوی دی.

( )4جم د آوری راپورهددا و اجددرای تحلیددل و تجزیددا راپورهددای
سددط ارضددارات قطـددات و جزوتامهددای اردوی ملددی ان ریددق
مرکز سو اداره کا راپورهای سط ارضدارات را بدا مددیریت
گزارشدهی سط اکمال پرسونل تهیا میدارد.
( )5تحلیددددل و تجزیددددا راپورهددددای سددددط ارضددددارات و تهیددددا
راپورهددددای مـلومددددات پرسددددونل بددددا ریاسددددت کادروپرسددددونل
س ردرس یزم راپور ارنیابی تجهیزات را بدا ریاسدت کوژسد ین
س ردرس یز و راپور تحلیل و تجزیا تـلیم وتربیا را بدا ریاسدت
تـلیم وتربیا و دوک ورین راهم مینماید.
( )6مسدددؤل پالنگددد اری و رهبدددری جلسدددات مدددرور تشدددییالتی
س ردرسدددد یز و ارنیددددابی تشددددییالت سدددداالنا بشددددمول ارنیددددابی
ساخ ار رش ا های اخ تا ی نظامی در هماهنگی بدا مـاونیدت
سدد راتیژی و پاکیسدددیم مـاونیدددت پرسددونل و تـلیمددداتم ریاسدددت
کادروپ رسون دددد ل س ردرسدددد یزم ری دددد است ماک دددد ی ونارت
د از ملی و س ردرس یز.
رناکـملهددای سدداخ ارهام تنظددیم و داره
( )7مسددوول نیشددا
قوتها برای نیشا ین نیروی امنی دی قابدل ا اعدت م پایددارم
سانمان یا ا م ان نگاه پرسونل اکمال شده م مجهز م و تـ د لیم
دیددده بددوده تددا ب وانددد ظر یددت عملیدداتی م دد ورد نی دد ان را در
نم ان رضر و سفر داش ا باشد.
( )8ان مدددرور م تحلیدددل و تجزیدددا سددداخ ار قوتهدددا مطدددابق بدددا
رهنمدددود هدددای سددد راتیژین شدددامل سددد راتیژی ملدددی نظدددامیم
رهنمددود پالنگ د اری قابلیددت هددای د دداعی ورهنمددود پالنگ د ااری
س ردرس یز مسووکیت دارد.
( )9ت بیدددت و شناسدددایی نیانمنددددیهای رشددد ا هدددای اخ تا دددی
نظددامی نددامـین بددرای بقددا انددار در تشددییل ونارت د دداز ملددی
وس ردرسددد یز و قومانددددانیت هدددای سددداروی در همددداهنگی بدددا
مـاونیت س راتیژی و پاکیسی.

.3ریاست تـلیم متربیا و دک ورین.
()0رتدددول میندددان اناینیدددا تمدددام اسنادرهنمودسددد راتیژین
مربددددو تنظددددیم و داره قوتهددددا و تـلددددیم وتربیددددا بطوردرسددددت
دردک ورین ها توـی وتفسیر گردیده است.
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()2دملدددی اردودپرسونل(ا سدددرانمبریدمالن اوسدددرتیرو)دکیږد
دبهیرنا پا هیوادکی دننا اوبدا بهرکدی دمسدلیی پدوهی دکچدی
دک وړوکوکپ ددددددد اره دکن مهاکدددددددا اواوږد مهاکدددددددا بورسدددددددونونا
مسووکیت کری.
()3دجگدددد ه ایددددزه دندودښددددا ترسددددره کوکوکپدددداره دملددددی اردو
دپ رسون دددد ل د زیی دددد ی ښوون دددد ی اورونن دددد ی تطبیددددق
اوپالن جوړونا.
()4دښییدو دنا پدرتتواریشیویل تد یډرډتد ج شی ی
دمادشال ف و دپی دتیین پی یکیای کی شگیوا رو متیییرل
دپدجیدل درکمیال دک ی دمحاجین ددپییی یدکیلیدر موی پی
کلییییی دلیودتنییییی رفجیییییدردیریندودم،دیددی د لپیییییادا ییییی
دمدودوتیدیریقیماددردویدنجییتیدی لپییادا دیمیییل شییی د .ټیییل
قیمادیییییدردان دریپدرتوپییییی روتواییدم،تولپیییییادا دشگیییییوا روییییی ا
متـــییرلــیییـ دپـــیییـدجیدل درکمیییال دک یییـ د وودییی ریشیییدد
تیرن یلد .

 .4درمایوی اواوپراتیفی قوماندانی ونوپیژند.
()0داکمال دکچی درپوټ ورکوونی دمحاسدبی دسیسد م تگدالره
اوک د نالره پددا خپددل اړونددده قطـاتواوجزوتددامونوکی پلددی کددول
اوتراجراالندی نیسی.
()2ددی کپاره ډاډ تر السدا کد ی ـدی د پرسدونل داکمدال دکچدی
دمحاسبی رپوټ ورکووندا کدره او پدا خپدل وخدت دمهدال ویدش
سره سم دس ردرس یز د پیژن ون س ر توب تا کیږل شوی ده.
( 3د خپل اړونده جزوتدامونو کپداره د رپدوټ ورکدوونی د بهیدر
دمـیاری ک وک وکپاره داانگ و ریقو جوړول.
( )4دپدجییییییدل درکمیییییال دک ییییی پییییی دپیټیدییییییک درتیییییاف
م ادتیدیدپیی یادگویدشتیپوتددد دپدجیدل درکمیال دک ی
ددپیټیدیټیلی.
( )5مجیییییکیلو لییییید تد یدپدجییییییدل د متییییییرل دپیټیدییییی
دیمکد ییرکیدی قیماددرد ت ندرندکیو دیمکدی ییرکیدیی
قیمادیییدرد دپدجییییدل د متیییییرل دپیټیدییی رد یدییی ری ویییو
دپیی ملی عملویات مدک لی د دریپدرجیوین جیتدتی تی
رجتی .ریدــــیدم،تـــییییییییـو ریپـــییییییییـدرتوپ قیماددردوتیدیییییییی
دپــــدجیدـــیییییـل د متیییییییرل دپـــیټــــیییییـید پـــیییییییـ ملییییی
عملوات مدک ت توادی .
()6درویددا ش یتامیدیریق عاتید لودد ریپلټد تـــدجدا کیل
دښیید ریدی د ل لو د ری وود دپدجیدل درکمال دک
دمحاجن ددپیی یدکید دکود،د ریتگ،د دم،تولپادا.
دــــد شـ یتــامـیدـــ ریق عا
( )7ډرډتـد ج شــ د
درفجدانـــدودمل اجدتود ریملکـــ دټیل تدقدمـــ پید
دنــدت ریددوف پدندجی پ تشکول ک ریدق ـــع ()3فیدم
ک پ نج ک تعون کوود دکــددکـیدیدپوتدـد رمـــدوتـــیدـــ
ریمدودوتید دق ع درکــمال دټیل ()3فیدم وی ر کـی
ریدمـ،تویریپدرتوــپ قیماددردوی دپــوتددپ مدوــدو دردرد
جمـــین لپادا تن ریلوکــل د ـــغ دجــد ودـــی(دوتــــانو )
دمعـــلیمــاتـــی دردرد ریجمــین جوجــت تــ رجتی .

()2انپروسددا اعددزام پرسددونل اردوی ملی(ا سددرانمبریدمالن
وسرب ددد انان)جهت بلندب ددد ردن سدددط داندددش مسدددلیی بدددا
بددد ور ه ددد ای ویدددل اکم ددد دت وک ددد وتاه مددددت درداخ ددد ل
وخارث کشور.
()3پالنگ اری وتطبیق تـلیم وتربیدا زییدی پرسدونل اردوی
ملددی جهددت بلنددد بددردن مهارتهددای محدداربوی بمنظددور رمایددا
نیانمندیهای ارضارات محاربوی اردوی ملی.
( )4رتدددول ا میندددان ان ایجددداد و انیشدددا نتددداب تـلیمدددی
پیرامون اهمیت گزارشدهی محاسدبا سدط اکمدال پرسدونل و
ارضارات محاربوی در ـوکات پوهن ون مارشال هدیم جهدت
آمددونب ا سددران و بریدددمالن بلندرتبددا کددا بددرای بسددت هددای
قوماندانیت یا مدی د ریت ان خداب گردیدده اندد .تمدام قومانددانان
ب ایددد د ت ددد وانائی تحلیدددل و تجزیدددا سدددط اکمدددال پرسدددونل و
ارضارات محاربوی را جهت رمایا نی انمندیهای اوپراتیفی
داش ا باشند.

.4پوتدد قیماددردو

ا ریپدرتوپ یحماوی .

( )3پالوج ی د رلعمل جوجت محاجن ی گ ردشد جی
إکمییال پدجیییدل دردد ق عییا یشــ یتام یـا مدنییی تیییوش
میدد إشدریت نوق قدردمود دد.
( )2حنیییل إ مودییان ر رودکیی گ ردشیید محاجیین جیی
إکمال پدجیدل دقـوقانمیق یم انق تقجو ریقا میاد نی
دواج کادد ی پدجیدل جتدددجتو ردجال گددودا رج .
( )1روشیییاد پدیجیییوشد ا درتلییی ش ییی معویییاد جیییاتتن
پدیج گ ردش د ندر ش یتا ا مدنی تیوش.
( )4شم آید درپید ا ج رکمال پدجییدل ی شداجیاو
دشییییت ییییا رتتنانیییی د ییییام ی م ادت ییییا رتییییاف دد
درپید ا ج رکمال پدجیدل.
()5مجیییتلو درددیییدتادرپید ا رحتیییادر پدجییییدل درنییی
قیمادییدرد قیت ییا مود ی ت و ی دماودیید .قیمادییدرد قیت ییا
مود ی درپید ییا رحتییادر پدجیییدل در تحلوییل ی رد وییان
دمیییدا ی ن ی دواج ی ریپدرجییوین ر دوییق مدک ی عملوت ییا
مل د ام ردجال مودردد .جاود قیمادیدردو یا ریپدرتوپی
ی حمییییاوی درپید ییییا رحتییییادر پدجیییییدل در نیییی مدکیییی
عملوت ا مل د ام ت و مودردد.
( )6رشدر نا دودیکدتدیل ر ق عا ی ش یتام ا مدنی
ی نددجیییی ر پدیجیییی تعلییییو یتدنویییی دد حماویییی پالوجیییی
ی د رلعمل گ ردش د یمحاجن ج إکمال پدجیدل.
( )7ر مودییان حانییل دماودیید ک ی ق عییا ی ش یتام ییا تح ی
رمیید یید رفجییدا ندوییدملا جییدنا ی ملک ی در تییا قدم ی تیییل
م انق ن نتش ی ددوف ددج دد تشکول ی فید  3ق ع
یا ی
تعون نج دمییدا ردید .میدودو ی آمدوی پوتدید کدید
لیرء ا تما فید ا  3رکمال ق ع در تیحود دمییدا ی نی
مدودو پوتدید قیمادیدردو یا ریپدرتوپی ی حمیاوی ش ی
تد ییییو یردردا ی ددث ی تنیییی آن دد جوجییییت تد ییییو یردردا
 7معلیما مدان نشد (دوتانو ) ردجال مودردد .تا محاجن

تد یدپدجییییدل درکمیییال دک ییی کیییدا محاجییین ریدپدجییییدل ردردا
ریجمین یجاتل ش .
()8دنشیییید جیییید ودی(دوتانو )دمعلیماتیدردرد ریجییییمین لیییی
جوجییت د ی پ ی ډوییدا ردییدر گټ ی رتوجییتل دپدجیییدل درکمییال دک ی
دمحاجیین ددپیییی یدکییید دم،تولپییادا ریډرډتد جیی شیی دد
لپیییادا ییی ټییییل پدجییییدل ددوتیییانو پییی جوجیییت کییی پییی ندتییی
ریددوییف جییدا پیی تشییکول کیی ټاکییل شییی دا تد ییی دپدجیییدل
درکمـــــال دک ــــ دپـیټید ریشگوا رو ا متییرل م،تویش .

دقوق ج رکمیال پدجییدل ی تد یو یردردا پدجییدل حپی ی
دگ درد گددد.
( )8رجیییتپادا رع مییی ر جوجیییت تد یییو ی ردردا معلیمیییا
مدان نشد (دوتانو ) غــدض حماو گ ردش د محاجن
جییی رکمیییال پدجییییدل ی حنییییل ر مودیییان ر ودکییی تمییییا
پدجیییدل دد جوجییت دوت یانو نی نتییش ی ددوییف دد تشییکول
تعییون گددوییدا ناشییدد تییا درپید ییا ج ی رکمییال پدجیییدل ی
رحتادر محادنی حماو گددد.

پدک
دی
عمیموا
.3دپدجیییدل دیدید ی یتییعو دپیییی دغ ی دپیییی دپدجیییدل

فنل دی
عمیموا
 .3درپییید یتییعو دی مییدا پدجیییدل رویین درپییید شییامل

دیدیدییییی دمحاجییییین پییییی گیییییډین ییییی دم،تیییییوی ریپدرتوپییییی
ک یدقیمادیییییدردادیریدمل دفیییییام ی رد ریجتدددجیییییتو دد ند
دک پ یرج لی جیدا کتدی ریرد یدی کوی تد یډرډتد جی
کیییو ییی دپدجییییدل درکمیییال دک ییی یدیدییی دپیټیدییی دگټییی
دیییدودویل کوییی  .دپدجییییدل درکمیییال دک ییی یدیدییی دپیټیدییی
درتییییاف م ییییادتیدی دپیییییی یادگویدشتیکمښیییی یییی ددتنیییی
پدندجی پ شامل ش .
.2دپدجیدل درکمال دکــ دمحاجن مواشتــــد دپیی دغ
دپیی دپدجـــیدل دیدید یتعـو ددپــیټـــیدـــیټــیلــــیـو دپی
ی دا دمــیییییییـل دفــیییییییـام ی رد ریجـــتدددجتـــو د ـــــیییییییـند
دملــــاتــــــــــیییییییییییییـویریپدرتوپ ک ــــــیقـــــــیمـــــادــیییییییییییییـدردان
مجییکیلو لـییـد تد ییی پ ی ټییا کییل شییی یت ی ک ی تجییلو کییو
دپدجـــیدل دمحـــیـاجن درکــیـمال دکــــ ـــیـ مواشــیـتد دپییی
ناود ــــ پی گیډین د درتــــــیـاف م ــادتــــیدــیـ دپییـــــیـ
یـــادگو دشت ددتـــن پ ندجی ی .

محاجیین دی مییدا پدجیییدل نیییدا ک ی تیج ی ج ی د نیید
ی رد دفییییام ملیییی ی جتدددجییییتو ی قیمادییییدردان جیییی ی
ریپدرتوپی ی حمییاوی میدید ی رد وییان موگیددد تییا ر مودییان
حانیل دماودید کی درپید یا دی میدا جی رکمیال پدجیییدل
میدد رجتپادا قدرد موگودد .درپید ا دی مدا ج رکمیال
پدجیییدل ناویید دو ی شییامل کمنیییدر دشییت ییا رتتنان ی
د ام ی م ادت ا رتاف ن رجا دتن ناشد.
 .2درپید ما یرد ج رکمال ی محاجین پدجییدل روین
ود درپید تیحود شدا درپید ا یتعو دی میدا پدجییدل
موناشیییییید .د نیییییید ی رد دفییییییام ملیییییی ا جتدددجییییییتو ی
قیمادییدردان جی ی ریپدرتوپی ی حمییاوی مجییتلو درددیید تییا
درپید ما یرد ج رکمال ی محاجن پدجیدل در نی یقی ی
مییان معییون تجییلو دماودیید .درپییید مییا یرد جیی رکمییال ی
محاجییین پدجییییدل ناوییید دوییی شیییامل کمنییییدر دشیییت یییا
رتتنان د ام ی م ادت ا رتاف ن رجا دتن ناشد.

 -3دملی اردودپرسونل موجودی.

.1میشید پدجیدل رددی مل
بول نید موگودد

پا الندی راالتوکی دپرسونل موجودی ترسره کیږی
 دجزوتام دقوماندان تبدکیدل. دجزوتام داای بدکون .تیل اکدد الیرافدق یقیل رددی پ ی غ ی نییید ک ی ی 31جییلد تیییپودد ریجیید ریمتکد یدپیی پ مدځ ک میشیدی .
 کیییی یتییی ییی دملییی دفیییام دی رد ریجتدددجیییتو مقامیدیلتیر دښیید یش .دپدجیدل دمیشید موکادو د(م)مل
 .4دپرسونل داوپراسیونی ظر یت داکمال کچدا -هغدا موجدود
پرسدددونل ـدددی پدددا جگددد ه ایدددزه بسددد ونومجگ ه ایدددزه رمدددایویم
جزوتددامونومدجگ ی تام د ینوونییم پددا م د رکزی قوماندددانی ونو
اودملدددی د ددداز دونارت اوس ردرسددد یز پدددا من ددد نیو اوسیمددد ا
ای زوقوماندانی ونوکی خدمت کوی .د (ب) مل تا دی وک ل شی.

میشید پدجیدل دد حا
 تندول قیماددرن ش یتا . تغود میقعو ش یتا تیل اکدد الیرافدق یقیل رددی. دد حا توک  31فوند تپای موــان گـــــ ردش فعلـیـ یگ ردش قنل میشید ناشد.
 مادوک ی تیج ی ی رد دفییام مل ی یلییی ددجییتو ییدرودردا شید .موکادو میشید پدجیدل تموم (م)
 .4ج ی رکمییال دفو ی ریپدرجییوید پـییـدجیدل -ردرو ی
درپیدپدجییییییدل میشیدوکیییییـ ددنجییییی یییییا ش یتام یییییا
محادنی ا حماوـ محــادنی اش یتـام ا حماوی اتامودیا
محییییییییییییادنی دد قیمادییییییییییییدردو ییییییییییییا رددی ملیییییییییییی
یجتدددجتو تدم مودماودد .ن تموم ( ) مدرشع گددد.

.5کاری پاڹ دکال دپای(کلنی)داکمال دکچی رپوټ.

.5اورا کاری وراپورسط اکمال اخیرسال(ساالنا).

 دملی د از ونارت اوس ردرس یز ټول مـاونی وندا م سد رتوبونااودملددددددددددددددددددددددی اردو دبیالبیلوکچددددددددددددددددددددددو قوماندددددددددددددددددددددددانی وه
دبلوکونواوټوکیوترکچوپددددددددددوری دکددددددددددال د پددددددددددای رپوټونددددددددددا
د()02میاش نیو رپوټونوپا پ ام کی نیوکوسره دپ رسونل داکمال

 تمدددام مـاونیدددت هددددا وریاسدددت هددددای ونارت د ددداز ملددددی مس ردرسدد یزوقوماندانیت هددای سددطوح مخ لددد اردوی ملددی
اکدددی قدمدددا بلدددوک هدددا و تدددوکی هدددا راپورهدددای سدددط اکمدددال
پرسونل اخیرسال مربو خویش رابادرنظرداشت راپورهای
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دوانده ماهددددا مطددددابق نمونددددا راپورمدددداهوار سددددط اکمددددال
پرسونل راترتی وتوریدد نمدوده ان ریدق سلسدلا مراتد بدا
ریاسددت کددادر و پرسددونل س ردرس د یزم ریاسددت اوپراسددیونم
ریاسدددت تـلدددیم وتربیدددا ودک دددورین ییجدددا بددداراپوربرث ردددوت
همان سال ارسال مینمایند.

دکچ د ی دمیاش د نی رپ وټون د ا د بیلگددی سددره سددم دهمغددا کددال
دکد دمیاش د ی درپدوټ سددره ی د واای دم د راتبودک ی پددا پددام
کددددددی نیوک دددددد وسره دس ردرس یزدپیژن دددددد ون ماوپ دددددد راسیون
مښدددددوونی رونن ددددد ی اودک ورین وس رت وب ون وت ددددد ا
واس ول شی.

.6دـم وواکی دکچی رپوټ ورکوونا.

.6گ ردش د

ی وټ ددددد اکونیی اومهدددددم رپدددددوټ دجگددددد ه ایدددددزه ـم دددددوواکی
وړتیاوودپوهدددددداوی اودرک کپدددددداره ده .دعسددددددیری ښددددددوونی
اوروننی متجهیزاتدوم دپرسدونل .اکم المدا د واکونوجوړښت
مشددددنناماودتجزیی کددددره کددددول اودـم ددددوواکی دکچ دددد ی درپددددوټ
ورکوونی دسیس م دآنیزمن وب حت اسدانا کد وی .دپد رسونل
دمحاسدددبی داکم ددد ال دکچ ددد ی میاش ن ددد ی اووران ددد ی رپدددوټ
ورک وون دد ا ده ـ دد ی دـم ددواکی دکچدد ی کددا سیسدد م څخ دد ا
پ ا انیزمن ا ت وگ ا مالت ک وی.

ویید گ ی ردش م ی یکلویید غییدض دد یف ی قانلو ی
رحتادر محادنی موناشد.جوجت میتدگ ردش د جی
رحتیییادر محیییادنی نیییح ادقویییق نییییدنا تش وییی اتحلولا
جییاتتاد قییی اارکمییال پدجیییدل اتش وی ر یتعلییو یتدنو ی
مدجینون رددی مل درج ل مودماوید.گ ردش د ی دی میدا
یما یردج رکمال پدجیدل ود جیدد م ی جوجیت گی ردش
د ییی محاجییین جییی رکمیییال پدجییییدل نییییدا کییی ر جوجیییت
گ ردش د ج رحتادر ن یدمیتدحماو م دماود.
.7دشت تتنص د ام یم ادت ا رتاف .
ش یتام یییا یق عیییا رددی ملییی ناویییدر لحا دشیییت یییا
تتنییص د یییام یم ادت ییا رتیییاف ددحییدید70%رکمیییال
گددودا ناشددتادوا مددو ا ریپدرتوپ نیدریددا گیددد .آمیدون
یمدودرن پدجییدل مجیکیل رددکی جی رکمیال پدجییدل درنی
رجا دشت تتنص د ام یم اد ا رتاف پوگود
دمییییییدا ددنییییییدتوک محاجییییین جییییی رکمیییییال پدجییییییدل
کمتیییدر 70%نییی رجیییا دشیییت یییا رتتنانییی د یییام
یم اد یا رتیاف ناشیدا دد آن نیید ش ی نلدیدنددن
جی رحتیادر محیادنی پدجییدل معلیمیا م ی یکلویید
در نییی قیمادیییدردان مدنی ییی تییییوش فیییدر یردروییی دماوییید.
.8شییمیلو پدجیییدل عنییاد ر شییامل جییاتتن ویید فییدد
یرشییید شیییدرو ر قییییر نشییید رفغادجیییتان ددرددی ملییی
مدحوث رفجیدا ندویدمل یجیدنا موناشید .یموتیدشیمیلو نی
رددی مل ( )1دیم رج
رلیف -شیمیلو مجییتقو ر دویق رتمییا تحنیو ،مجییلک
ددرکییییییادم ملیییییی د ام افادغییییییان میججییییییا تحنییییییول
یکیدجییی ا رفجییید د یییام ی ویییا معیییادل آن دد درتیییل یویییا
تادث کشید موناشد.
 شمیلو غودمجتقو دگاا میججا تحنو ،عیالد ییام (رکییادم مل ی د ییام ) یواکیدج ی ا تعلوم ی د ییام
تیج ی فییادغون تیییوش متفییق ن ی رکمییال کادد ییا رفجیید
رددی مل دگدددد.ش دف رحتواشا رددی مل ر لحیا
رکمال کادد ا رفجد ر موتید دیم رجتپادا موشید.شیویا
رون موتید یدوج
قیمادیییدردان ناوییید جیییدنا رن ی ندویییدم،ن ممتیییا یید ویییدا
تییییوش دررعیییی ر بکیدیردیییاث کیییی دردر قییییر ف وکیییی ی
م ادت یا جییو ی ردردا رجیتعدرد رفجید شیدن در دردر ناشییدد
تتنوییی ی پوشییید ادآددر دد م انقییی نییی پالوجییی تدفوعییییات
یقادین رمید برت رفجدرناندودم،ن تدتو مودماودد.

ج

رحتادر .
ییا

.7پوای اانگ ی رش ا اواـا ی مهارتونا.
دملددی اردوقطـددات اوجزوتاموندددا داـددا ی مهددارتونو اوپدددوای
اانگ ورش وکا پلوه باید د 71سلنا پا اندانه اکمدال شدوی وی
ترڅواوپراتیفی نوښ نی پوره شی .دپرسدونل مددیران اوآمدرین
مسدددددددوول دی ـدددددددی دپرسدددددددونل داکمدددددددال دکچدددددددی داـدددددددا ی
مهارتونواوپوای اانگ ی رش ی پربنسټ پیگیری وک ی .پا
هغددا ددورت کددی ـددی دپرسددونل دمحاسددبی داکمددال کچددا د71
سلنی نا کږوی داـا د ی مهدارتونو اودا د انگ ورش وپربنسټ
دپ رسوندددد ل دجگدددد ه ایددددزه ـم ددددواکی دکچددددی دکوړوکوکپدددداره
اوانیدددددددزمن مـلومددددددد ات خپددددددد ل اړوندددددددده ق ددددددد وماندانانوتا
برابراووړاندی کوی.
.8دپرسونل شامیلیدل دا غانس ان بشری اواکونونا پدا ملدی
اردوکی پا شر ونوبرابردیوکس (ا سرمبریدمل اوسرتیری) پدا
ت ددددددددددد وگا ده .شام ددددددددددد لول دی پدددددددددددا ملدددددددددددی اردوک ددددددددددد ی
دشامیلی دومی ودپا ()3ډوکا ده
اکد-مسد قیم شدامیلیدل پدوای ملدی اکدادمی کدی دمسدلیی نده
ک ودپدددای تدددا رسدددوکوکا الریمد تحتدددیلی موسسددداتو ارندددان
ماودپدددددددوای ښدددددددوونی د ا سدددددددری کورسدددددددونو اویدددددددادهغوی
دبرابروکورنیو اوبهرنیوموسساتو ارنان دی.
ب -پا نیر مس قیم ډول شدامیلیدل هرکلدا ـدی دپدوای کدوړو
نده ک و مٶسسات دپدوای ملدی اکدادمی او یداپوای رونه نیدزو
کورسونونا دخپلو ارنانودملی اردودا سدری کادرونوپدا اکمدال
بریددددداکی نشدددددی دملدددددی اردوداړتیددددداوودپوره کوکوکپددددداره دملدددددی
اردودا سدددری کادرونوداکمدددال پدددا موخدددا کدددا دویمدددی ریقدددی
یامی ودڅخا گها اخیس ل کیږی.ددی ریقی ډول داسی دی
بوکندددویان بایددد خپددل تی د ه اومم ددان نارینددا اوښ د ینا سددرتیری
اوبریدددمالن ـددا بدددنی زییددی اددواک وکددری اودسددو اواداری
مهارت ون د ودرکودونیی اودا سدرکیدکو اسد ـدادوکری ت بیدت
اووړان دی زی دددددددد ی دت ر یـ دددددددد اتی تگددددددددالری اود ا سراندددددددد و
اوب ری دمالن ودـاتی قانون پربنسټ جوړه وی.
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ث-پا خپلدا خوښدا شدامیلیدل دپخدوانی پدود دشدرایطووړداو ل
ن ارینا اوښ ینا ا سران دمل ی اردوداړتی اوو پ ا پ ام کی نیوکو
سددره دمسددلن اوتشددییل سددره سددم پددا تشوبس د و نددوکی دملددی اردو
دکادری ریفورم یاا الراتوپربنسټ خدمت ت ا شاملیږی کلا ـی پا
نوی بست کی ټاکلیږی پخوانی رتبا یی ـی پ ا نوی بست کدی ټاکدل
کیږی دتشییل(ریفورم)سره سم ساتل کیږی.

ث -شمیلو دری لناد رفجدرن بکید یرداث دری ل یرشید
شییدرو رددی رجیینق ناددد ددرش ی تییدید رددی مل ی
م ییانق مجییلد یتشییکول دد نجیی ییا کمنییید ن ی رجییا
دوپید کادد رددی مل شامل تدم گددوداا دتی قنلی
شییان دد نج ی ییا شدویید ک ی تعییون یمقییدد موشیدـــییـد ن یـ
رجا تشکول (دوپید ) حپ موگددد.

 -9ښوونا اوروننامان ظارمکیږداونده ک ی
اکد.ښوونا اوروننا ښوونا اوروننا باید ددندی همیشنی ا ای
ت ا کا رسیدومخیی بشپ ه شی.اوپا الندی مواردوکی شاملا ده
 هغا پرسونل ـا کم نی ښوونا اوروننا یی دجگ ه ایزه ښدوونیاوروننی پا گ ون اوانفرادی پرم تللی ښوونا اورونندا یدی پدوره
ک ی نا وی.
 هغدددا ا سدددران اوبریددددمالن ـدددا دخددددمت ددوری داداری اوتنظدددیمکم نی کور یی نا وی پوره ک ی.
 دپ دددد راخ یایی اوتخنییددددی مهارتونودښددددا واکددددی کپدددداره ښددددوونااوروننا ـدی د کم ندی ښدوونی اورونندی دوـدـیت پدا ـوکدات کدی
ورتا اړتیاوی.
 دملیی پرسونل دکم نی نده ک وبرناما.ب.دکیږدکپاره ـم وپرسونل ه غا تبد ی ل شدوی پرسدونل ـدی پدا
یوانی توگا خپلی دندی تا راـرنشی اونویدو قوماندانیوتدا ددنددی
دسرتا رسوکو کپاره دتلوپا رال کی وی اوهمدارنگا
هغا پرسونل ـی دنده ک وڅخا وروس ا اویادجزوتدامونو تبدیلیددل
کا یوه اای نا بل اا ی تا پا گروپی توگا کیږل کیدږی اوخپدل ندوی
جزوتام تا دتلو پا رال کی وی ترهغا پدوری نومدوړی پرسدونل پدا
دندددده او وراندددی محاسدددبا کدددی ندددا شددداملیږی ت رڅوـ ددد ی ندددوی
جزوتام تا نا وی رسیدکی.
ث.دان ظارپا راکت کی پرسونل پدا بسد رکی ناروندان اوټپیانمپدا
ر د بس کددی پرسددونلمنامـلومامبندیان او ـاکددا ار یددا ترهغددا وخ ددا
ـددا ددوی دټدداکلوبرک کیددن نددوی څرگنددد شددوی دقددانون سددره سددم
دپرسدددددددونل دمحاسدددددددبی داکمدددددددال دکچدددددددی پدددددددا رپدددددددوټ کدددددددیمد
تشدددییالتواوتجهیزاتوپا جددددول کدددی اودجزوتدددام دمددداکی اسددد حقا
دتونی پا جدول کی شاملیږی وکی هغا ناسدوبان ـدا منفدن شدوی
نددوی داپرسددونل دان ظددار پددا رددال کددی شددمیرل کیددږی وکددی دمـدداب
داس حقا د تونی پا جدول کی نا شاملیږی.
د.ترټاکنو مخیی دنده ک ی پا ردال کدی پرسدونل هغدا پرسدونل
ـدددا مخیدددی کدددا ټاکنوندددا دهیواددنندددا اوبهرکدددی پدددا ټوکدددو پدددوای
ښدددددددددددوونیزومرکزونواوپا نوروښدددددددددددوونیزوپراخ یایی پدددددددددددوای
کورسددونوکی کیددا بریدملیما سددریمدمداومینوپا اددانگ و کورسددو
نوکیمپددا پددوای ملددی اکددادمی کددی شددامل نده کددوونیی دنده ک د ی
پ ا رال کی محاسبا کیږی ـی پا الندی ډول دی
.0دمارشال هیم پوهن ون.
.2دکابل پوای رونه نیزمرکز.
.3سیما ایزپوای رونه نیزمرکزونا.
.4ن یواکا پوای ښوونا اوروننا.
.5دښوونی اوروننی قوماندانی.

-3تعلو یتدنو ا إدتقالا ردت اد ی تحنول
رلف.تعلو یتدنو تعلو یتدنو ناودقنل ر دجودن ن محیل
درکم ی وپ تکمول گـددودا.یشامل میرددبول موناشدد
 پدجیدل ک تعلو یتدنوی رنتیدرک در نشیمیل تعلیو یتدنویمحادنــییییـی یتعلییییو یتــدنوییییـ إدپییییدرد پوشییییدفت تکموییییل
ددمیدا ردد.
 رفجیییدرن ی ندودم،دوکییی کیییید إنتیییدرک تد یییو ی إدردادیدا تدم در تکمول ددمیدا ردد.
 تعــیییییـلو یتــــدنویییییـ ش ییییی ن نیدم ـیییییـادت ا تتدوکــیییییـ یإدکشییاف کی دد ــییـیکا یتییوع تعــــییـلو یتـــییـدنو إنتدرکـییـ
دوا موناشد.
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 نددام ا إنتدرک تعلوما پدجیدل ملک .ب.پرسددونل آمدداده ان قددال پرسددونل تبددد یددل شددده کددا بطددور
انفدرادی دروظدداید خددویش راـددرنگردیده انددد ودرمسددیرراه
بددا سددوب قوماندددانیت هددای جدیدبددا وظدداید دایمددی دررددال
ررکدددت میباشدددند.وهمچنان پرسدددونلییا بـددددانخ م تـلیمدددات
ویاتبدددیلی جزوتامهددای شددان انیددن محددل بددا محددل د یگربددا
شدددیل گروپدددی ان قدددال میگردندآنهااناینیدددا درراکدددت سدددفربا
جزوتددام جدیددد قراردارنددد اکددی رسددیدن بددا جزوتددام دروظدداید
درمحاسبا یومیا پرسونل شامل نمیگردند.
ث.پرسدددونل درردددال ان ظدددار مریضدددان ومجدددرورین داخدددل
بس رمپرسدددونل تحدددت ربسمالدرکماسدددیروار یا ـدددال اکدددی
تـین سرنوشت مطدابق قدانون درراپورمحاسدبا سدط اکمدال
پرسددونل درجدددول تشددییالت وتجهدد یزات ودرجدددول تونیدد
اس د حقا م د اکی جزوتامهاشددامل میگردد.امددا نیرراـددران
منفدددن ناشدددده وپرسدددونل تحدددت محاکمدددا درجملدددا پرسدددونل
درر د ال ان ظددار محسددوب میشون د دوکی درجدددول تونی د
اس حقا مـاب شامل نمی گردند.
د. -پرسدددونل درردددال تحتدددیل قبدددل انتـییندددات محتدددلین
شدددامل اکدددادمی ملدددی نظامیممدددداومین کورسدددهای ا سدددری
مبریدملیمشددددداملین تمدددددام مراکزتـلیمدددددی نظامیمموسسدددددات
تحتیلی وتـلیمی نظامی داخل وخارث کشوروسایر پروگدرام
ه د ای تـلیمددی وانیشددا تخت د پ د رسونل قبددل انتـینددات
ک ا درر ال تحتیل مح اسبا میشون دق رارـیل است
 .0پوهن ون مارشال هیم.
 .2مرکز تـلیمی نظامی کابل .
 .3مراکز تـلیمی نظامی ساروی .
 .4تـلیم وتربیا نظامی بین اکمللی.
.5قیماددرد تعلو یتدنو .

ـ.دملک ریپیی یادگو دشت کیدریدمند.
 دملک ریپیی یادگو دشت کیدید ریدمند دپدجیدل درکمیالدک ددپییی یدکییید دمحاجین دردرد ریجیمین دجوجیت وییا
م مییییی ندتییییی دا تد یییییی دییرکیدییییییدردرد ریجیییییمین لپیییییادا
ندجټو معلیمـا دقـیماددردوتیدی ټیلیک یت ندرندکوو .
 دتن ی ریددش ی دنجیی پدنجییی پ ی تشییکول ک ی دپیییی ریملکیینجییییییتیدیدپوتددلیپ تییییییا دریدملک پیییییییی یییییییادگو دشییییییت
دکیدیدیریلمندیدیلپادا گټ تد رتوجتل کو .
 دملیدددددی اوپدددددوای ادددددانگ ی رشددددد ی دکودونواونمبرمـلومددددداتدقوماندددددددددددددددددانانواودمهموآمرینوکپاره دقطـاتواوجزوتددددددددددددددددامونو
اوس رتوبونودظر یت دکوړوکوکپاره دمسلیی خدمت ددوری پدا پدام
کددی نیوکوسددره تیدداروی ترڅووکددوالی شددی خپلددی دندددی اومددوخی
دسفراورضر پا وخت کی اجراک ی.
 دملی ی اوپ وا ی ا انگ ی رش ی ک ودونا اونمبردشامیلیدودنوښددددد نودپوره کوکوکپارهمښدددددوونا اورونندددددامبیاقراردادمتر ی
گدددددددانی اوټددددددداکنی وپیژنددددددددی اوت بیدددددددت یدددددددی ک یمترڅدددددددودملی
اردوداواکونوثبا ت اوټینگښت وساتی.

و.داـا ی مهارت اانگ تیا.
در رو ی اوع ددی ک ود څ خا عب ارت ده ـ ی پ ا ا انگ ی
مه ارت ون و ب رسیره دپ وا ی ا انگ ی رش ی ښودون یی ده
دن ا ک ودون ا کم دی ـ ی دا انگ ومهارت ونودپیژندنی کپاره
ت ری گه ا اخیس ل کیږی مـم والًپ ا ا ان گ وراالت وکی پ ا
ام یانی مـاب پوری اړه کری.

ن-.د انفرادی ښوونی اوروننی پروگرام
کا هغا پروگرام څخدا عبدارت ده ـدا دښدوونی اورونندی اړتیداوی
دملی د از ونارت دپوای ملیی برخودبرندامو مدوخی پدا یدوانینی
توگا دملی اردوا سدرانم بریددمالن او سدرتیرواړتیاوی پدوره کدوی
اوهغددددا اړوندددددان ـددددی پددددوای دملیددددی مـددددادل کددددارکوونیی د ی
دس ردرس یزښدددددونی اورونندددددی اودک ورینوس رت ددددد وب دکلندددددی
ب د رنامی ښدوونا اوروننددا پ د الن جوړون د امښوونی اوروننددی
تددددا پراخ یددددا ورکددددوی ـ دددد ی موخددددا یددددی پددددا پددددوای اوملیددددی
اانگ ودنددددو بسددد ونوکی پدددا کاپددد ی شمیرپ رسونددد ل ښوون ددد ا
اوروننا ک ی وی ده.

ح.دبشری سرـینوبرناما.
دندددا برنامدددا دپاکیسدددی اوسددد راتیژی مـاونیدددت داواکوندددو داداری
اوسمون س رتوب ښونی او روننی پا واسطا دتـلیماتواوپرسونل
مـاونیدددت دپرسدددونل دپدددوای تگدددالروداداری اوسدددمون دسددد رتوب
اودس ردرسددددد یز ددک ورینوښدددددوونی اورونندددددی سددددد رتوب کخدددددوا
جوړیږی .دبشری سدرـینوبرناما دا غانسد ان داسدالمی جمهدوری
دوکدددت دجمهدددور رئدددیس پدددا منلدددواودملی د ددداز دونارت دبدددودجی
پربنسټ ترسره کیږی.دبشری سرـینو دبرنامی پا هیلا دپرسدونل
داکمدددال دکچددددی مدددددیران مسدددووکیت کددددری ترڅودبشددددری سددددرـینو
رپوټوندددا ـدددی دپرسدددونل داکمدددال دکچدددی پدددا پدددام کدددی نیوکوسدددره
داواکونودجوړښدددددددت ونددددددد یماکماالت او ـدددددددایـات دملدددددددی اردو
داړوندانودښددوونی او روننددی انیددزه اونددوری روننیددزی برنددامی
ت بیت اووړاندوینا کوی.

ـ .نمبروکود رش ا اخ تا ی نظامی وملیی.
 نمبددر و کودهددای رشدد ا اخ تا ددی نظددامی و ملیددی یددنبخدش مهدم سیسد م تنظددیم و داره محاسدبا گزارشددهی سددط
کمدددال پرسدددونل بدددوده تدددا مـلومدددات اساسدددی پیرامدددون تنظدددیم
و داره ق وته ارا درتمام سطوح ق وم اندانیت ها راهم نماید.
 نمبروکودهدددای رشددد ا اخ تا دددی نظدددامی وملیدددی جهدددتتشددخی وت بیددت بسددت هددای ملیددی ونظددامی درتشددییل بددا
اسا بستمرتبا ودرجا مورد س فاده قرارمیگیرد.
 نمبروکودهددای رش د ا اخ تا ددی نظددامی وملیددی مـلومدداترابددرای قوماندددانان وامددرین ارشدددپیرامون قابلیددت مظر یددت
جزوتدددام هدددا م قطـدددات و ریاسدددت هدددا بدددا در نظددد رداشت دوره
خدمت مسلیی راهم نمدوده تاب وانندد وظداید واهددا نمدان
رضروسفرخویش را جرج نمایند.
 نمبدددددر و کودهدددددای رشددددد ا اخ تا دددددی نظدددددامی و ملیدددددینیانمندددیها را جهددت تددممین شددموکیتم تـلددیم وتربیددام تجدیددد
قدددراردادم تر ـیدددات و تـیندددات تشدددخی و ت بیدددت مینمایدددد تدددا
تحییم ثبات قوتهای اردوی ملی را رفا نماید.

و.مشختا مهارت ـا ی.
عبددارت ان کودعددددی وررو ددی بددوده کددا مهارتهددای خددا
رابددرعالوه رش د ا اخ تا ددی نظددامی نشددان میدهددداین کودهددا
نددادربوده کددا درتشددخی مهددارت هددای خددا مورداس د فاده
قددد رارمیگیرد ومـموآلدرراکدددت خدددا بدددا مـددداب ام یدددانی
ارتبا دارد.

ن .برناما تـلیم وتربیا انفرادی.
عبارت انپروگدرام میباشددکا ار یاجدات تـلدیم وتربیاماهددا
وبرناما های تـلیم وتربیا بخش نظامی وملیدی ونارت د داز
ملی بطورانفرادی بدرای ا سدرانمبریدمالن وسدربانان اردوی
ملدی ومنسدوبین ملیدی مـددادل نظدامی وکارکندان ملیدی ددراهم
مینماید.ریاسددت تـلددیم وتربیددا ودک ددورین س ردرسدد یزبرناما
تـلدددددیم وتربیدددددا راانیشدددددا دادهم تـلدددددیم وتربیدددددا سددددداالنا
راپالنگددد اری نمدددوده کدددا هدددد آن متـلدددیم وتربیدددا نمدددودن
تـدادکا ی پرسونل دربس های مشخ شد ه وظداید نظدامی
و ملیی میباشد.

ح .برناما مناب بشری.
ای ن برناما توسدط ریاسدت تنظدیم واداره ق وتهد ای مـاونیدت
سددد راتیژی وپ ددد اکیسی م ریاسدددت تنظدددیم واداره پاکیسدددی هدددای
نظام د ی پ رسون د ل مـاونیددت پد رسونل وتـلیمددات وریاسددت
تـلددددیم وتربیددددا ودک ددددورین س ردرسدددد یز ت دددد رتی میگددددردد.
ب رنام د ا مندداب بشددری بددا اسددا بودجددا ونارت د دداز ملددی
ومنظ وری رئیس جمهوردوکت جمهدوری اسدالمی ا غانسد ان
ددددورت می گیرددرم دددد ورد ب رن ام دددد ا مندددداب بشددددری
م دیران سط اکمال پ رسون ل مسووکیت دارند دتاراپورهای
قدددوای بشدددری کدددا سدددط اکمدددال پرسدددونل را بادرنظرداشدددت
اکمددداالت وـدددایـات مسدددهمیا ه ددد ای سددداخ ارقوتهامپیامدهای
 00تـلیم وتربیا منسوبین اردوی مل ی وسای رب رن د اما هدای
تـلیمی ت بیت وپیشبینی مینماید.
.

.دوسیا های ـاتی پرسونل.

.دپرسونل ـاتی دوسی.
 دپرسدددددددونل ـاتدددددددی سدددددددوابقو داداری اوسدددددددمون دتگدددددددالریاوک نالری پ ربنسټمدس ردرس یزدپیژن ون س رت وبم
داوپراتیفدددی اومن نیوقوماندانی ونوپیژندددد پدددا د ی دددابیس اوـاتدددی
دوسیوکی ـی دپرسدونل ـاتدی مـلومداتو درکدودونیی دښدوونی
اوروننا پا گ ون پا ډاډمنا توگا ساتی.
 اجرائیددددوی اورسددددمی ـاتددددی دوسددددی گددددانی دپرسددددونل دـاتددددیدوسیوڅخا عبارت دی ـی پا هغا کی دپرسونل ـاتی مـلومدات
اودپددددددددوای ښددددددددوونی اوروننددددددددی سددددددددندونا درث اوسدددددددداتل
کیږی.اجرائیوی ـاتدی دوسدیی دپرسدونل دخددم ونو دڅدانگی پدا
ـوکاټ کی جوړ دملی د از ونارت اوس ردرس یزد ټ وکوقدموپا
پیژندددددددددددددکی سدددددددددددداتل کیږی.رسددددددددددددمی ـاتددددددددددددی دوسددددددددددددی
دټوکوا سرانومبریدمالنواوسدددددددددرتیرو دس ردرسددددددددد یزدپیژن ون
س رتوب دـاتی څانگی پا مدیری ونوکی ساتل کیږی.
 دپددددوای پرسددددونلمپوای دملییددددانو مـددددادل او دملیددددی کددددارکوونیودـاتی دوسیو مـلومات داکمال دکچی د محاسبی درپدوټ
ورکوونی درضراو سفر پدا وخدت کدی دملدی اردو د اواکوندو د
اداری او سدددمون د اوپراتیفدددی او سددد راتیژییو ار یدددا او ـاکدددا
اواکونو کپاره تیاره وی.

 بددا اسدددا پاکیسدددی و رناکـمدددل تنظدددیم و داره سدددوابقـات ی پ رسون ل ری است کادر و پرسونل س ردرسی زم
پیژندددد قومانددددانیت هدددای م وسدددط و اوپراتیفدددی دردی دددابیس
دوسددیا هددای ـاتددی کددا دارای مـلومددات ـاتددی پرسددونل بددا
شمول تـلیم وتربیا میباشدم رفا و نگهداری مینمایند.
 دوسددیا هددای ـاتددی رسددمی و جرائیددوی عبارتنددد انسددند یاست کا در آن اسناد تـلیم وتربیا نظامی و مـلومات ـاتدی
پرسددددونل درث و نگهددددداری میشددددود .دوسددددیا هددددای ـاتددددی
جرائیدددوی درـوکدددات قسدددم هدددای خددددمات پرسدددونل پیژندددد
ترتی د درتمددام قدمددا هددای ونارت د دداز ملددی وس ردرس د یز
نگهددداری میگددردد .دوسددیا هددای ـاتددی رسددمی بددرای تمددام
ا سرانم بریددمالن و سدربانان درمددیریت هدای قسدم ـاتدی
ریاست کادر و پرسونل س ردرس یز نگهداری میشوند.
 مـلومددات دوسددیا هددای ـاتددی پرسددونل نظددامیم کارکنددانملیددی و ملیددی هددای مـددادل نظددامی منب د ا ددلی مـلومددات
گزارشدددهی محاسددبا سددط کمددال و تنظددیم و داره قوتهددا را
در نمددددان رضددددر و سددددفر بددددرای قوتهددددای ـددددال ار یددددا
س راتیژین واوپراتیفی اردوی ملی راهم مینماید

ک .دی ددددابیس (ایرمز)دبشددددری سددددرـینودمـلوماتوداداری
اوسمون سیس م .یوبشدپ ه محدرم اوندرم ا دزار سیسد م ده ـدی

ک .سیسدددد م تنظددددیم و داره مـلومددددات مندددداب بشددددری
دی ابیس(ایرمز).ین سیس م ندرم ا دزار کدامح محدرم بدوده
کدددددا اسدددددناد وسدددددوابق ـاتدددددی ا سرانمبریدمالنمسدددددربانان
وکارکنددان ملیددی وسددایرمـلومات مندداب بشددری راانشددیل
زییدددی (کان ی)بدددا شدددیل اکی رونییی(ندددرم ا زار)داخدددل
سیس م نموده این سیس م ر توسط ان رنت ـریـدا ا دراد
مختددو قابددل دس رسددی بددوده کددا جهددت محرمیددت اسددناد
وسوابددد ق ـاتددد ی وشختدددی منسدددوبین اردوی ملیمسدددرعت
درکارمشددفا یت درتهیددا بددا موق مسددری راپورهددام سددوابق
پرسونلمشناسددایی وتفییددن منسددوبین اردوی ملددی ـاکیددت
مینمایند.

دملددددددددددددددددددددددی اردو دا سرانومبریدمالنومسددددددددددددددددددددددرتیرومملیی
کارکوونیواودنوروبشددری سددرـینوـاتی س دوابق اوسددندونا کددا
زییدددی (کانددد ی)ډول ندددا اکی رونییی(پدددا ندددرم ا دددزاری) ډول
سیس د م کددی اددای پراددای کددوی دنددا سیس د م دان رنددټ پواسددطا
داددانگ و ا ددرادو کددا کددوری دال رسددی وړده ـددی دملددی اردو
داړوندانو دـاتی اوشختی سندونو اوسدوابقو پدا پدټ سداتلومپا
کددارکی ـهیواکیمروی یددا اوپددا خپددل وقددت نرت درنره دملددی اردو
دپرسددددونل دکددددره رپوټونددددو دب راب دددد روکومپیژندنی اودمل دددد ی
اردودبیلوکوکپاره ـاکیت کوی.

ل.قوتهای ار یا س راتیژین واوپراتیفی اردوی ملدی.

ل.دملی اردواوپراتیفی اوس راتیژین ار یا اواکونا

نیروهددددای ار یددددا سدددد راتیژین اردوی ملددددی عبددددارت ان
پرسونلی است کا انخدمت ـدال اردوی ملدی منفتدل شدده
درـوکددات نیروهددای ار یددا ثبددت وراجس د رگردیده انددد کددا
توسددط مـاونیددت ونارت د دداز ملددی درامددور ار یددا تنظددیم
و داره میشددددوند.واداره محاسددددبا سددددط اکمددددال پرسددددونل
درامورنیروهدددای ار یدددا توسدددط مـددداون ونیرد ددداز ملدددی
درامورنیروهدددای ار یدددا تنظدددیم واداره میگردد.مـاونیدددت
نیروهددای ار یددا مسددوول مح د اسبا سددط کمددال پ د رسونل
نیروهدددای ار یدددا درنمدددان رضروسدددفر میباشدددند.درجریان
سددددفربری نیروهددددای سدددد راتیژین واوپراتیفددددی درردددداالت
اـددطراری و بحرانددیم گزارشدددهی سددط کمددال پرسددونل
جزوتامها توسط سو و داره قومانداینت هدای او پراتیفدی
و م وسط ورت میگیرد.

دمل دد ی اردودس راتیژیدد ن ار یددا ا واک ون دد ا کددا هغددا
پـــیییـدجیدل تییی عنیییاد دی ـدددی دمل ددد ی اردو کدددا ـ ددد اکا
خ دددد دمت ن دددد ا گوښددددا شددددوی وی دار ی دددد ا اواکون وپ دددد ا
ـ ددد وکاټ کدددی ثبدددت اوراجسددد رکیږی اودار یا وپددد ا ـددد اروکی
دملدددددددی د ددددددد از دونارت دمـددددددد اونیت کددددددد خوا تنظدددددددیم اواداره
کیږی.دار یدددددا دا واک ون ومـ ددددد اون دسفراورضرپ ددددد ا
وخت کد ی دار ید ا اواکونودپرسدونل داکمدال دکچدی دمحاسدبی
مسددددددوول دی دسفرب دددددد ری پ دددددد ا وخددددددت کددددددی اوپراتیفدددددد ی
اوس راتیژیدددد ن ادددد واکونا پددددا اـددددطراری اوکدددد کیچن راکددددت
کیمدپرسدددددددددونل داکمدددددددددال دکچدددددددددی رپدددددددددوټ ورک ددددددددد وونا
دمن نیواوداوپ راتیفدددددددددددددددددددددددد ی ق دددددددددددددددددددددددد وماندانی ونو
د ج زوت ام ون ددددد و دسدددددو اواداری پ ددددد ا واسدددددطا
ترسره کیږی.
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تل سوم

اکد -دتگالری ا ول دملی اردوقوماندانی ونا مدس ردرس یز
اودملی د از دونارت دپرسونل دمحاسبی داکمال دکچی درپوټ
ورکددوونی سیسد م پددوای دملیددی مـددادل اوملیددی کددارکوونییم
دپددوای پرسددونل اددانگ ی کوکددو مسددوول اوهمدارنگددا اړونددده
مـلومدددددات اورپدددددوټ ورکووندددددا کیدددددا دپرسدددددونل وـدددددـیت
مدندیمټاکنی اوبیا ټداکنی دتشدییالتو سدره سدم ادانگ ی شدوی
بسدد ونا دی هغددا مـلومددات ـددی دپرسددونل دمحاسددبی داکمددال
دکچدددی درپدددوټ ورکدددوونی کدددا الری ترالسدددا کیدددږی دپرسدددونل
دقوماندانانو دس ردرس یزاو دملی د از دونارت درهبری کپداره
آړین مـلومات دپرسونل داکمال دکچی دارنوندی اوشدننی کپداره
دی.پدددا دندددا دددورت کدددی دپرسدددونل مسدددووکین کدددوالی شدددی
ترڅویادشدددوی مـلومدددات تتدددمیم نیونیوڅانگوتدددا تیدددارک ی.
همدارنگدددا دس ردرسددد یز دپیژن دددون سددد رتوب اودملدددی د ددداز
دونارت دپرسددونل داداری اوتنظددیم دسیس د م مدددیران دپرسددونل
محاسدددبا داسدددی پدددالن او تنظدددیم کددد ی ـدددی پدددا ملدددی اردوکدددی
دپورتنیومـ لومات وڅخا انیزمنا گها واخیس ل شی.

اکد.ا ددول پاکیسددی سیسدد م گددزارب دهددی سددط اکمددال و
محاسبا پرسونل ونارت د از ملی وس ردرس یزم قوماندانیت
هدددددای اردوی ملدددددی مسدددددوول مشدددددخ نمدددددودن پرسدددددونل
نظام یمکارکنان ملی ی وملی ی مـ ادل نظام ی وهمچن ان
گزارب دهی مـلومد ات مربدو بدا وـدـیت پرسدونلموظاید
متـیینات وتـیینات مجددمطابق تشدییالت وبسد های مشدخ
شده میباشد مـلوم اتییا ان ریق گ زارب ده ی سط اکمدال
ومحددا سددبا پرسددونل بددد سددت میآیددد راه د م کننددده مـلومددات
ـددددروری بددددرای رهبددددری ونارت د دددداز ملیمس ردرسدددد یز
وقوماندانان پرسونل بدا منظورتحلیدل وارنیدابی سدط اکمدال
پرسدددونل میباشددددد.دراین ددددورت مسددددووکین پرسددددونل قددددادر
میباشند تامـلومات م کوررابا مراج تتدمیم گیرندده دراهم
نمایند .همچنان مدیران سیس م تنظیم واداره پرسدونل ونارت
د ددداز ملدددی وریاسدددت کدددادرو پرسدددونل س ردرسددد یز محاسدددبا
پرسدددونل را دددوری پدددالن وتنطدددیم نمایندددد کدددا دراردوی ملدددی
انمـ لوم ات و اس ف اده م وثربـمل آید.

ب.دپرسددونل داکمددال دکچددی دمحاسددبی درپددوټ ورکددوونی
سیس م.

ب.سیسددد م گ زارشده ددد ی محاسدددبا سط ددد
پرسونل.

 دپرسونل داکمدال دکچدی دمحاسدبی درپدوټ ورکدوونی سیسد مدپرسددددونل داکمددددال دکچددددی مدددددیران پددددا دی توانددددا وی ترڅددددو
دپ د رسونل داکمددال دکچددی رپددوټ دملددی د دداز ونارت دکددوړی
رهبدددری اوقوماندانانوتدددا برابرکددد ی ترڅودسدددفراو رضدددرپا
وخت کی ددن دودن وښ نودم الت کپاره پری ک ی وک ی.
ث -دپرسونل داکمال دکچی دمحاسبی رپوټونا.
دپرسددونل دمحاسددبی داکمددال دکچددی درپددوټ ورکددوونی سیس د م
()6ډوکا دی ـا پا الندی رپوټونوکی شامل دی

()0دملی اردو دپرسونل دوــیت ورانی رپ وټ
دهغددا سددند څخددا عبددارت دی ـددا دملددی د دداز ونارت رهبددری
مس ردرسدددد یزاود ملددددی اردوقوم اندددد دانان هغددددا کدددد وکیمتحلیل
اودارنونی الندی یی نیسی اودپرسون ل داکمال دکچی دوراندی
دـددداروپرم وړکدددو کپ ددد اره گهددد ا ورڅخدددا اخسددد ل کیدددږی ـدددی
دالن دی دری برخوڅخا دی د (ث) مل تا دی وک ل شی.
اکدددد  -کمددد ی برخدددا -دپرسدددونل وراندددی رپوټ دندددا برخدددا
دپ رسون ل دوران ی رپ وټ داکمال دکچدی بیدانوونیی ده
اودهغا ورما باید پا کره توگا ډکا شی(.ث)مل.
ب.دوهما برخا دمسلن اورتبی کا اړخا کمښت پ ا پ ورتا
برخا کی دپرسونل کمښت دکهگوریوپا پام کی نیوکوسره کیا
رتباماـا ی مهارتمپوای مسلن دنظریواووراندیزونو پا پام
کی نیوکو سره دکمبوداتودمن ا یویلیلپادا لوکل کو (ث)مل
ث.دریما برخا -دپرسونل درپوټ دکیفی ونو پا هیلا بیان
 درپوټ پدا دی برخدا کدی دملدی اردودجزوتدامونو قومانددانانخپددل وړاندیزونددا درپد وټ دکیفیددت پد ا هیلددا کیددا دشددیهیدانون
مټپیدددانمترخی شدددوی اورختدددت ورکددد ل شدددیووتا دعددداجلو
ټپیان واو م ریض ان ون ا کیږدول اوپ ا اړونده سیما کی
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 سیس م گزارشدهی محاسدبا سدط اکمدال پرسدونل مددیرانسط کمدال پرسدونل را قدادر میسداند تدا راپدور سدط کمدال
پرسونل را با قوماندانان و رهبری ارشدد ونارت د داز ملدی
راهم نموده تا آنها با اسرز وقت جهدت رمایدا نیانمنددیهای
وظاید نمان رضر و سفر تتامیم را اتخاـ نمایند.
ث.راپور های محاسبا سط اکمال پرسونل.
سیس د م گددزارب دهددی محاسددبا سددط اکمددال پرسددونل شددامل
()6نوز راپور های ـیل میباشد
(-)0راپوروــیت رونمره پرسونل اردوی ملدی عبدارت
انسندیسدددددت کدددددا رهبدددددری ونارت د ددددداز ملیمس ردرسددددد یز
وقومان دانا ن اردوی ملی آن راموردمطاکـدامتحلیل وارنیدابی
قرارداده وانآن جهدت پیشدبرد امدورات رونمدره سدط اکمدال
پرسونل اردوی ملی اس فاده با عمل می آورند کا شامل سدا
بخش ـیل میباشد با ـمیما (ث) مراجـا گردد.
اکدددد.بخش اول.راپدددوررونمره پرسدددونل.این بخدددش راپدددور
بیانگرسط اکمال وــیت یومیا پرسدونل میباشددم دورم آن
بطوردقیق ومیمل خانا پوری میگردد.ـمیما(ث)
ب-بخش دوم کمبودات نظربا مسدلن ورتبدا دربخدش د و
ددر کمبددودات پرسددونل بادرنظرداشددت ک گددوری ممسددلن
نظامیممهدددارت اـدددا یمرتبا باارایدددا نظریدددات وپیشدددنهادات
درم وردر ک مب ودات ت ح ری رمیگردد.ـمیما(ث)
ث.بخش سوم تفتیالت درموردکواید راپورپرسونل
 درایددن بخدددش راپورمقددد وماندانان جزوتامهدددای اردوی ملدددیپیشددددنهادات خ دددد ویش راب دددد اتفتیل درموردکوایددددد راپددددور
انقبیل ع دم ان ق ال شهدامنخمی هاممرختین ورختت
شده گان ع دم امیانات ت داوی نخمی ها وم ریضان عاجل

ددرملنی دامیان نا ش ون وړاندی کوی.
 دپرسدددونل دکیفی وندددو وراندددی رپوټوندددا دملدددی د ددداز دونارتاوس ردرس یزدس رت وب ونوممـاونی ون واودمن ن یواوپ ر راتیف ی
ق ددد وماندانیوتا د تی ییدددی جزوتامونوکدددا الری دملدددی نظدددامی
سو اواداری م رکزت ا کیږل کیږی.
 پا رپوټ کدی دپرسدونل دتد کری کمبراودپیژنددنی کارتوندا ـدیدهغددوی ددن دودڅ دد رنگواکی پ دد ا ت وگ دد ا شه دد یدمورک او
دقطـ دد ی دشمیرڅخ دد ا ردد ت بیددت شددوی وی اودپرسددونل
داکمال دکچی درپ وټ ورک وونی سیس م دمراتبدودک ی ک د ا
الری دمل ددد ی د ددداز ونارت دم اک ددد ی س رت ددد وب ت ددد ا
دتن خوادان دوک واوتـلیق کپ اره اس ول کیږی.
 کلا ـ د ی پرسدونل ددنددی دادای اویدادپوای څدارنی ادای تد ادورک شدوی راکتمخپدل سدری نیابدت یادرسداب دشدمیر درد
څخا بیرتا راگرایمدهغوی پیژند پایا دوهم الدی اسد ول کیدږی
ترڅوـی دتنخوا بهیری ی بیا پیل شی.د(ث)مل

ونی ره درسار ا مرب و ا شان ارایا میدارند.
 گدددزارب رونمدددره کوایدددد پرسدددونل ان ریدددق جزوتامهدددایتی یییمقوماندددانیت هددای اوپراتیفددی وم وسددط م مـاونیددت هددا
وریاست های ونارت د از ملدی و س ردرسد یز بدا مرکزسدو
و داره نظامی ملی رس اده میشود.
 درراپور نمبرت کره وکارت های هویت پرسونل کدا وـدـیتوظیفددوی شددان منحیدد ،شددهیدمالدرک ور د شددده ان ددورت
رسددداب قطـدددا ت بیدددت شدددده باشدددد ان ریدددق سلسدددلا مراتددد و
سیس د م گددزارب دهددی سددط اکمددال پرسددونل بددا ریاسددت مدداکی
ونارت د دداز ملددی بددرای توقددد و بددا تـلیددق در آوردن مـدداب
شان رس اده میشود.
 نم د انییا پرسددونل بددا محددل وظیفددا یددا محددل کن ددرول نظددامیانراکددت الدرکیمنیابددت خودسددرانا یاردد شدددن ان ددورت
رسا ب برمیگردندم نمبرکدارت هویدت شدان دو بداره رسد اده
میشود تا پروسا مـاب شان دوباره آنان شود.ـمیما(ث)

()2دپرسونل داکمال دکچی میاش نی رپوټ.

( )2راپور ماهوارسط اکمال پرسونل.
 راپورسط اکمال مداهوار پرسدونل یدن راپورمداهوار جدامو تورید شده بوده کا شامل کمبدودات رشد ا هدای اخ تا دی
نظامی و مهارت های اـدا ی میباشدد و درسطد قدمدا بلدوک
های مس قلمتوکی هام کن دک ه امکواهام رقا هام قد ول اردوهدا
ومـددادل آنممـاونیددت هدددا وریاسددت هدددای ونارت د دد از ملدددی
وس ردرس یزترتی و با سلسلا مرات درماه ین مراتبدا اکدی
تددداری ()25هربدددرث بدددا ریاسدددت کادروپ رسون ددد ل وریاسدددت
اوپراسدددیون س ردرسددد یز بق نمون ددد ا داده شدددده راپورهدددای
ماهوار سط اکمال پرسونل ارسال گردد .ـمیما(دم ه ).
 ای د ن بخددش بایددد بشددیل کامددل و مفتددل بددا اسددناد رمددایویخ د انا پددری شددده تددا اقدددامات گددزارب را بشددمول نمبددر کددارت
ه ویت و مـلومات ب ای وم رین پ رسونلییا وـدـیت
وظیفددوی شددان منحیدد ،شددهیدم الدرکم نیابددت خددود سددرانا و
شده ان ورت رساب قطـا ت بیت شده و تممین نماید.
ر
 راپورسط اکمال پرسونل ماهوار بطوردقیدق ومیمد ل بدقنمون د ا ج د دول داده شددده راپددور سددط اکمددال پرسددونل خانددا
پددری نمودهمتف د اوت درمحاسددبا پ د رسونل درراپورهددای سددط
اکمددال بددرث جدداری وبددرث گ ش د ا مشددخ گردیددده ان ریددق
سلسلا مرات گزارب داده میشود.
 راپ د ورسط اکمددال پرسددونل بددا رویددت ا دل بسددت وتـددینبس ی ـل ی مطابق تشیی ل من ظور شده ـل ی میباشد.
د ارائددا راپوررش د ا هددای اخ تا ددی نظددامی و مهددارت هددای
اـا ی با اسا رتبا و درجا کا این راپور دهی سط اکمال
پرسونل راهم کننده موارد ـیل میباشد

 دپرسددونل داکمددال دکچددی میاش د نی رپددوټ یواددای شددوی اوه دراړخیددزه رپددوټ ده ـددی اـددا ی مهارتونددا پددوای اانگ ورش د و
کمبددددودات پددددا کددددی شدددد ون کددددری ـددددی پددددا مسدددد قلو بلوکونددددو
مټ ددد وکیومکندکونومکواگانوم رقومقول اردوگدددانواودهغوی مـدددادل
ممـاونی ونواوس رت وب ونودملی د از ونارت اوس ردرس یزپ ا
کچددا ج د وړاودمراتبودک ی سددره پددا میاشددت کددی یواددل ده دری
می اش ی تر()25نیهی دس ردرسد یز داوپراسدیون سد رتوب او
پیژن ددون سد رتوب تددا د پرسددونل میاشد نی د اک د مال د کچ د ی
راپ وټ ون و دی وکیږل شی .د(دمه ) ملونا.
 دنا برخا دمالت وسدندونوپا واسدطا پدا پدوره اوبشدپ ه توگدابایددد ډک شددوی وی ترڅودهویددت دکددارت پددا گ د ون درپددوټ پددا
هیلا النمی ک نی اودپرسونل بایوم رین مـلومات ـی دهغوی
ددنده ایزوـدیـت کدا پلدوه شدهیدمورکمپا خپدل سدرنیابتماوکا
من ا تللی دقطـی پا شمیرنا کی مـلوم شوی وی پوره ک ی.
 دپرسونل داکمال دکچی د میاش نی رپوټ ورکوونی نمونی تدادورکد ل شددوی ج د دول سددره سددم ډک ک یمدپرسددونل دمحاسددبی
تددددوپیر د تیرشددددوی اواوسددددنی می دددد اش ی داکم دددد ال پددددا کچددددا
ادددانگ ی شدددوی وی دم راتبودک ددد ی پددد ا پدددام کدددی نیوکوسدددره
رپوټ ورکول کیږی.
 دپرسونل داکمال دکچی رپوټ دا لی بست اواوسنی بست کدیدټاکنی کا مخی داوسنی منظورشوی تشییل سره سم وی.
 داانگ واخ تا ددی رش د و اوپددوای مهددارتونو رپددوټ درتبددیاودرجددی پربنسددټ ـددی دپرسددونل داکمددال دکچددی دارپددوټ دالندددی
مواردو رامنځ تا کوونیی وی.
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 قول اردوها و قوماندانیت هدای م وسدط را قدادر میسداند تدارش ا های اخ تا ی نظامی و مهارت های اـا ی پرسدونل
را با قطـات وجزوتامهای مربو دا خدویش هدم سدط سدانی
می نماید تا نیانمندیهای اوپراتیفی و رمایوی تامین گردد.
 ریاسددت کددادر وپرسددونل س ردردس د یز را قددادر میسدداند تددانیانمندیهای قابلیت رش ا های اخ تا ی نظدامی و مهدارت
هددای اـددا ی را درتمددام سددطوح اردوی ملددی بمنظددور رمایددا
نیانمندیهای اوپراتیفی تامین نماید.
 ایجادنیانمندیه ددد ای جلددد وج بمقراردادمجددددد وتـلدددیم وتربیا مسلیی نظامی بمنظور رفا قوت ها.
 در ورت سفربری قوت های ار یا ممسووکیت راپور هدایسط اکمال پرسونل ار یا با جزوتدام ـدال وظیفدوی ان قدال
میگردد.در ددورت تطبیددق سیس د م تنظددیم و اداره مـلوم د ات
منددداب بشدددری (دی ابیس)تمدددام مـلومدددات پرسدددونل نیروهدددای
ار یددددا ب ای دددد ددرسیس م درث تاا مینددددان را ددددل گرددکددددا
مـلومددات پرسددونل ان ریددق سیس د م دی ددابیس بمنظوررمای د ا
نی انمندیه ای سفربری ق ا بل دس رسی باشد.
 راپورپرسدددونل ام ددد اده ان ق ددد ال ویادرردددا ل ان قدددا ل توسدددطق دد وماندانی کندددک پددد یرب ترتیدد وبددا سلسدددلا مراتدد بدددا
ریاست کادروپرسونل س ردرس یز ارسال میگردد.
 راپددور هددای سددط اکمددال پرسددونل انـددده ان جزوتددام هددا وپ رسون ددد ل کدددا در کنددددک پددد یرب آمددداده اعدددزام بدددوده بدددا
اسدددددددا سلسدددددددلا مراتددددددد بدددددددا ریاسدددددددت کادروپرسدددددددونل
س ردرس یزموا لت می نماید.
 ب ددد ا اسدددا راپ ددد ور هدددای جزوتدددام هدددای اکمدددال شدددوندهری ددددددد است کادروپ رسون ددددددد ل راپ ددددددد ورها رات ددددددد ورید
نمودهمراپورعمدددومی وگدددزارب دهدددی سدددط اکمدددال پرسدددونل
اردوی ملی راترتی ودرروناخیرهرماه بدا دسد ر مقامدات
ـ یتددالح قددرار میدهنددد (.بددا بخددش هددای ونارت د دداز ملددی و
س ردرس یز گدزارب رسد اده میشدودم بطدور م دال مـاونیدت
پرسونل و تـلیمات و ریاست اوپراسیون س ردرس یز).
 پروسددا داری گزارشدددهی محاسددبا سددط کمددال پرسددونلانقدما تدوکی آندان گردیدده و بدا الخدره توسدط سدرقوماندانیت
اعلددی مددرور میگردد.بددا ـددمایم(ومنمحم م کم ل) رونددد و
پروسددا گزراشدددهی محاسددبا سددط کمددال پرسددونل مراجـددا
شود )3(.ورم  0تشییالت منظور شده مـاونیدت پرسدونل و
تـلیمات ونارت د از ملی
ورم  0سط اکمال محاسبا پرسونل جهت پیگیری پرسدونل
و منحی ،سند مـلوماتی در سط جزوتام مورد اس فاده قرار
میگیرد .این ورم تمام ا سدران مبریددمالن و سدربانان را بدا
بخددش و ردیددد درتشددییل قیددد و ثبددت نمددوده و رشدد ا هددای
اخ تا ی نظامیم مـر ی مهارتهای اـا ی یا مهارت کسدان
را شناسایی مینماید .با ـمیما مراجـا گردد.
 -راپورموجودی پرسونل اردوی ملی.

 قول اردوگدانی اودمن ندی کچدی قومانددانی ونو تدا تدوان ورکدویـی دپرسونل دپوای ادانگ ی رشد ی اواـدا ی مهارتوندا دخپلدو
داړوندددده قطـاتواوجزوتدددامونو کچدددا ب رابددد روی ت رڅ ددد و ـددد ی
اوپراتیفی اومالت ی نوښ نی پوره شی.
 دس ردرسدد یزدپیژن ون سدد رتوب تددا تددوان ورکددوی ترڅددو ـددیدا ان دددد گ ورش واود اـددددا ی مهارتونووړتیدددداوی اونوښدددد نی
دملدددددددددددددی اردوپ ددددددددددددد ا ټ وک ددددددددددددد وکچو داوپ راتیف ددددددددددددد ی
نوښ نودمالت کپاره پوره ک ی.
 دجلدد اوجدد ب داړتیاووایجددادمنوی قددرارداد دپددوای اومسددلییښوونی اوروننی کپاره دقوتونوساتل.
 دار یدا دقوتونددو دسدفربری پددا دورت کددی دار یدا پ د رسونلداکمددال دکچددی رپ وټون د ا ددنددده ایددزه ـددال جزوتددام تددا کیددږدول
کیددږی دتنظددیم اواداری دبشددری سددرـینودمـلوماتوتا (دی ددابیس)
دسیسدد م دپل دد ی کیدوپددا ددورت کددی دار یددا و قددواوو پرسددونل
ب دددد ایدپا سیسدددد م کددددی درث ت رڅوـ دددد ا ډاډترالسددددا شددددی ـددددا
دپرسددددونل مـلومددددات ددی ددددابیس دسیسدددد م کددددا الری دسددددفربری
داړتیاوو اودمالت کپاره دال رسی وړوی.
 کیږدتدددا ـم واویدددادکیږد پدددا ردددال کدددی پرسدددونل رپدددوټ دپددد یربدکنددددک کدددا خواترتیددد اودس ردرسددد یز دپیژن دددون سددد رتوب تدددا
دمراتبو پا ک ی سره اس ول کیږی.
 هغدددا ج زوت ام ون ددد ا اوپ رسون ددد ل ـ ددد ی دپددد یرب پددداکنددددک کددد ی دکیږدوکوکپددداره ـم دددودی داکمدددال دکچدددی رپدددوټ ئدددی
دمراتبدددو دکددد ی پربنسدددټ دس ردرسددد یز دپیژن دددون سددد رتوب تدددا
موا لت کوی(رسیږی).
 دپیژن دددون سددد رتوب دهغواکمدددال کیددددونیوجزوتامونو درپدددوټپربنسدددټ رپوټوندددا توریدددد(یواای) کدددوی دملدددی اردو دپرسدددونل
داکمدددال دکچدددی ټوکیزرپدددوټ اورپدددوټ ورکوندددا ترتیددد اودهدددری
میاش ی پا وروسد ی ورد دواکمنومقدامونو پدا واک کدی ورکدول
کیږی(دملدددی د ددداز ونارت اوس ردرسددد یزبرخوتا رپدددوټ رسدددول
کیدددږی .د بیلگدددی پدددا توگدددا دپرسدددونل اوتـلیمددداتو مـاونیدددت اود
س ردرس یز داوپراسیون س رتوب تا کیږل کیږی).
 دپرسونل داکمال دکچی دمحاسدبی رپدوټ ورکدوونی اداری بهیدردټوکی کا قدمی پیل کیږی.اوپا پایلا کی داعلی سدرقوماندانیت کد ا
خ دددددد وابیا ک ندددددددا کیددددددږی .د (ومنمحم م کم ل) م ل ددددددد ونو
دپ ددد رسونل داکمدددال دکچدددی رپدددوټ ورکدددوونی د بهیرتدددا دی پدددام
وشی)3( .دملی د از دونارت دپرسونل اوتـلیماتو دمـاونیت
منل شوی تشییل ( )0ورما
دپرسددددونل دمحاسددددبی داکمددددال دکچددددی اودپرسددددونل ( )0ورمددددا
دپیگیری کپاره یومـلوماتی سدند ده ـدی دجزوتدام پدا کچدا ترگهدی
الندددددی نیددددول کیږی.پددددا تشددددییل کددددی دنددددا ورمددددا کددددی ټددددول
ا سددددرانمبریدمالن اوسددددرتیری پددددا برخددددا اوردیددددد کددددی ثبددددت
اوقیدشددوی دی اوپددوای اانگ ورش ومداـددا ی مهارتونوپیژندنددا
اویا دژبی دمهارت ښودونیی ده .د م مل تا دی وک ل شی.
 دملی اردودپرسونل دموجودی رپوټ.05

 -3دپرسدددونل دموجدددودی رپدددوټ دپرسدددونل داکمدددال دکچدددی
دمحاسبی رپوټ څخا ـی پا بست کی ټاکل شدوی وی عبدارت ده
رپوټ پا الندی راکت کی ترتی اووړاندی کیږی
.0دجزوتام دقوماندان یادکوړآمر تبدیلی.
.2پدددا هغدددا دددورت کدددی ـدددی 01سدددلنا وړانددددیزونوکی تدددوپیر
دپرسونل پا منځ کی پرکپسی اومسلسلا توگا ش ون وکری.
.3کلا ـی دالندیچارواکوکا خواهدایت ورک ل شی.د(ن)مل.

 -3گددزارب موجددودی پرسددونل عبددارت اسددت ان گددزارب
محاسدددبا سدددط کمدددال پرسدددونل تـدددین بسدددت شدددده میباشدددد.
گ زارب در ر اکت ـی ل ت رتی واریا میگردد
 -0تبدیلی قوماندان جزوتام یا امر ما و .
-2مد وجودی در ددورتییا  01یتددد تفدداوت میددان گ د زارشا
ت مسلسل و م وات ر پ رسون ل موجود باشد.
 -3نمانییا توسط مقامات ـیل هدایت داده شود.ـمیما(ن)

اکد.دملی د از ونیر.
ب.کوی درس یز .

اکد .ونیر د از ملی.
ب.کوی درس یز.

 دس ردرسددددد یزدپیژن ون س رتوب(دپرسدددددونل داکمدددددال دکچدددددیدرپوټ ورکوونی څارنا کوی).
 داوپراسددددیون سدددد رتوب(دجگ ه ایددددزه ـم ددددوواکی کددددا رپددددوټورکوونی څارنا کوی).
.قوماندددانان دال الندددی قطـات واوج زوت ام ون د ودموجودیبهیدددددددددددددر (نظرپ ددددددددددددد ا امددددددددددددد ردی ملدددددددددددددی د ددددددددددددداز ونارت
اوس ردرس یزاجراکوی).
 دټددول پرسددونل دموجددودی پایلددا دک د ی پددا پددام کددی نیوکددو سددرهدس ردرسدد یزدپیژن ون سدد رتوب اوهدددایت ورکددوونیی مقامونددا
پ ا هغا ورت کی ـا هدایت ورک ل شوی وی کیږل کیږی.
 دپرسدددونل داکمدددال دکچدددی دمحاسدددبی بنسدددهیزه مـلومدددات دهغددداپرسددونل پددا هیلددا ـددی دښددوونی روننددی الندددیم دکیږدمان ظددار
اودنده کدددددددد ی پددددددددا راکددددددددت کددددددددی دپرسددددددددونل اوتـلیمدددددددداتو
مـاونیتمددک ورینوښدددوونی اورونندددی سددد رتوب مداوپراسدددیون
سدددد رتوبمدجل اوجدددد ب قوماندددددانی او دس ردرسدددد یزپیژن ون
س رتوب تا تیاروی(.وړاندیزکیږی ـا رپوټ دښدوونی اورونندی
اودک ورینو س رتوبم دملی د داز دپوهن دون قومانددانی دښدوونی
اوروننی قوماندانی اودپرسدونل اوتـلیمداتو مـاونیدت کدا خوابایدد
بیاک نا وشی .ترڅودرپوټ ورکوونی داړتیاووسره بلد شی).
 کلددا ـددا ا سددران مبریدددمالن اوسددرتیری دورک تددوب اوپددا خپددلسددره نیبابددت څخددا وروس د ا ددندددی اددای اویادسددیما ایددزه جل د
اوج ب مرکزتا بیاراـریږی پا هغا دورت کدی ـدی دنومدوړی
پا باره کی داړونده قطـی دگمارکو وروسد ا دکمیسدیون اوکشدفی
څانگوکخوااانگ ی ک نی ونا کری دبست دکمبود پا ورت کدی
مـاونینمرئیسددددانمقوماندانانمهوائی اواکونددددامقول اردوگددددانیم
رقددی اومن نددی قوماندانی ونددا کددوالی شددی دهغددوی پددا ټدداکلوکی
دخپل واک سدره سدم ک ندا ترسدره اودهغدوی دنیابدت دورادو پدا
هیلدددا داړوندددده قضدددایی اوعددددکی څانگودپریی وپربنسدددټ ک ندددی
ترسره ک ی

 .ریاسددددت کددددادر پرسددددونل س ردرس یز ددددالریت ( نظددددارتانگزارشدهی سط اکمال پرسونل را دارا میباشد)
 .ریاسددددت اوپراسددددیون( نظددددارت انگزارشدددددهی ارضدددداراتمحاربوی را مینماید)
 قومان ددانان درقطـددات جزوتامهددای مادون(نظربددا امرمقددامونارت د ددددددد از مل ددددددد ی وس ردرس یز)پروسدددددددا موجدددددددودی
رااجرامی نماید.
 ن یجا موجودی تمام پرسونل بادرنظرداشت سلسدلا مراتدبا ریاست کادروپرسونل س ردرس یز ومقامات هددایت دهندده
در ورتی یا ه دایت داده شده ب اشد رس اده میشود.
 گ دددد زارشات مـلدددد ومات اساسددددی محاسددددبا سددددط کمددددالپرسدددونل راپیرامدددون پرسدددونل تحدددت تـلدددیم وتربیدددامدررال
ن قالمدرردددددال ن ظاروتحتدددددیل بدددددا ریاسدددددت کادرپرسدددددونل
س ردرس یزمریاسددددددت اوپراسیونمریاسددددددت تـلددددددیم تربیددددددا
ودک ورینمقوماندددانی جلدد وجدد ب ومـ دد اونیت پ دد رسونل و
تـلیمددات ددراهم مینمایددد .گ د زارب ان ددر ریددا سددت تـلددیم
تربیدددددددا ودک ورینمقومانددددددددانی پوهن دددددددون د ددددددداز ملدددددددیم
ق وم ان د دانی تـلددیم وتربیددا و مـاونیددت پرسددونل تـلیمددات
م رور گ ردد ت ا ب ا نیانمندیهای گزارشدهی آشنا شوند.
 نمانییددا ا سددرانمبریدمالن وسددربانان بـددداننیابت خددودسرانا والدرکی با محل وظیفا ویابا مرکزجل وج ب
ساروی دوباره راـدرمیگرددبـداناعزام بدا قطـدا مربو دا
در ورتییا مراج کشفی وکمیسیون موظد قطـا مالرظدا
خا دددی درموردشدددان نداشددد ا باشدددند در دددورت کمبودبسدددت
مـاونینمروئسدامقوماندانان مقددول اردوهدامقوای هددوائی رقددا
هاوقوماندانیت های م وسط می وانندکدا درتـدین بسد ی شدا ن
مطابق الریت خویش اق دام ودررتا ایام نیابت اوشدان
مطدددد ابق تتددددمیم م دددد راج عدددددکی وقضآئ دددد ی م رب دددد و ا
اجراات نمایند.

 -4دکال دپای(کلنی)داکمال دکچی رپوټ.

 -4راپورسط اکمال اخیرسال(ساالنا).

 دملی د از ونارت اوس ردرس یز ټول مـاونی ونا م س رتوبونااودملی اردو دبیالبیلوکچو قوماندانی ونا دبلوکونواوټوکیوترکچو
پ وری دکال د پ ای رپ وټ ونا د()02میاش نیو رپوټونوپا
پ ام کی نیوک وسره دپ رسون ل داکم ال دکچی دمیاش نی
رپ وټ ونا د بیلگ ی سره سم دهمغا کال دک دمیاش ی
درپ وټ سره ی وا ای دم راتبو دک ی پ ا پ ام کی

 تمددددام مـاونیددددت هددددا وریاسددددت هددددای ونارت د دددداز ملددددی مس ردرس یزوقوماندانیت های سطوح مخ لد اردوی ملی اکی
قدما بلدوک هدا و تدوکی هدا راپورهدای سدط اکمدال پرسدونل
اخیرسدال مربدو خدویش رابادرنظرداشدت راپورهدای دوانده
ماهدددا مطدددابق نموندددا راپورمددداهوار سدددط اکمدددال پرسدددونل
راترتی وتورید نموده ان ریق سلسلا مرات با ریاست
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راسی د ون
وبدددددددد ونوتا

نی وک د وسره د س ردرس یزدپیژن د ون ماوپ
مښوون دددددددد ی رونن دددددددد ی اودک ورین وس رت
واس ول شی.
 دملددددددی د دددددداز دپوهن ددددددون قوماندددددددانیم دښددددددوونی روننددددددیاودک ورینوس رت وب اودښوون د ی اورونن د ی قومانددانی ډاډ
ت رالسا کوی ـ ی دمل ی اردو ټ د ول نښدوونیزاونده ک د ه
ای ز م رک زون ا داکمال دکچ د ی درپدوټ پدا اړه او درپ د وټ
ورک وون ی دک ن الری دن وښ نوسره سم اوهیوادن د ا
دبهددددرنده ک دددد ی ـددددی پددددا پ ورتن دددد ی پ راگ دددد را ک دددد ی
ورڅخ ا ی ادون ا شوی ده پ وره ک ی.د( )مل

کددادر و پرسددونل س ردرس د یزم ریاسددت اوپراسددیونم ریاسددت
تـلیم وتربیدا ودک دورین ییجدا بداراپوربرث ردوت همدان سدال
ارسال مینمایند.
 قوماندددددانی پوهن ددددون د دددداز ملددددی مریاسددددت تـلددددیم تربیدددداودک دددددورین وقومانددددددانی تـلدددددیم وتربیدددددا میندددددان را دددددل
مینمایندکا تمام مراکزتحتیلی وتـلیمی مطابق نیانمنددیها ی
رناکـمددل گزارشدددهی پیرامددون سددط کمددال آخرسددال بددرای
پرسددونل مراکزتحتددیلی و تـلیمددی اردوملددی وتـلیمددات خددارث
انکشدددددورکا در پدددددارگرا بددددداال تددددد کر داده شددددددهمبرآورده
میسانند.ـمیما( )

څلورم څپرکی

فنل

 -0دپرسددونل درپددوټ ورکددوونی اورسدداب ورکددوونی کپدداره
دخدمت مـیارونا.
(.)0دملدددی د ددداز ونارت مس ردرس یزمـاونی ونواوسددد رتوبو ندددو
دپرسونل مدیران اوقوماندانان دټول پرسدونل درسداب ورکدوونی
ندددددا ـدددددی دملدددددی د ددددداز ونارت اوس ردرسددددد یزاودملی اردوپدددددا
جزوتامونوکی خدمت کوی مسوول اودبشدری سدرـینو(دی ابیس)
دمـلوماتوداداری اوتنظیم دسیس م دتگدالری سدره سدم دپرسدونل
د زییی ـاتی رسمی سندونودساتلو څخا مسوول دی.
(.)2دس ردرسدددددد یزدپیژن ون دسدددددد رتوب کددددددا الری دپخددددددوانی
اردوداړوندانو ج ب پا ملدی اردوی کدی دریفدورم څخدا وروسد ا
شدددداملیږی دهغددددوی ټدددداکنی اوخدددددم ی کیدددددل دبسددددت کددددا پلددددوه
س ردرس یزتا رپوټ ورکول کیږی.هغا پرسدونل ـدی دامروندوپر
بنسټ کن مهاکا دندی ترسره اویاکدا نده کد ی النددی نیدول کیدږی
دهغوی رپ وټ هم وړاندی کیږی.
()3هغا پرسونل ـدا د()05وراواویادهغدا څخدا دنیداتی مدودی
کپددداره پدددا کویدددو جزوتدددامونو کدددی د نندددا خددددم ی وی دقومانددددان
اویددد اداړونده آمرپدددا واک کدددی دی اویدددادی قطـدددی تدددا دهغدددوی
دخدم ی کیدو امروکیږل شی.
( -)4هغا پرسونل ـی نده ک وتا کیږل شوی وی دهغو دکور
پددددددا پددددددام کددددددی نددددددا نیوکوسددددددره(رمایویمدرهبری دروننددددددی
پروگرامون دامدملیی کددارکوونیوکور مدکوړ رتبددا بری د دمالنو
کور ) درساب ورکوون ی پا رپوټ کی شامل ده.
( -)5دجزوتامونوقوماندددانان اودپرسددونل آمددرین ورانددی بدددکون
ـددددا دهغددددوی دپرسددددونل پددددا وـددددـیت کددددی مددددنځ تددددا رااددددی
قوماندانانواودپرسونل مدیرانوکوړی قدمی تا رپوټ ورکوی.
( -)6دپ رسون د ل دجزوتامونوقوماندددانان دامرونددوپر بنسددټ
دټدداکنی نیهددا ددن دد دی اخیس لمدبسددت نددا گوښددا کی دد دونیهام
دب اکفـل دن دی نا دکری کیدونیها اودم ینی نیها محاسبا کوی.
(-)7آړیندددا گڼدددل کیدددږی ترڅوجزوتاموندددا دخپدددل پرسدددونل کلندددی
موجودی اودامیان پا ورت کی دقوماندانی ونو دادای دبددکون
پا وخت کی د( ) 0ورم سره سم اجرااوپوره ک ی.

 -3معوــییـاد ا تــییـدم شــییـ
د پدجیدل.
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اد
حجانـییـد

یگ ی ردش

()3میدودرن پدجییدل معایدوی اادواجی یا ی رد دفییام
مل یجتدددجیتو یقیماددردان ر حجیاند تمیا پدجییدلوک
ددی رد دفیییام مل اجتدددجیییتو یش یتام ا رددی ملییی
تدم مودماودد مجکیل یم انق پالوج جوجت تد یو یردردا
معلیما مدان نشید (دوتانو ) ر حپی یدگ درشی ف وکی
رجدادبرت دجم پدجیدل مجکیل موناشد.
(.)2شییییییب مدجییییییینون رددی رجیییییینق ر دوییییییق دواجیییییی
کاددیپدجییییدل جتدددجیییتو نعدر دوپید شیییامل رددی ملییی
موگدددیید ر تعییون یتییدمت نیییدن شییان ن ی رجییا نج ی ن ی
جتدددجیییتو گ ردش دردا موشید.پدجییییدلوک نیییق ریرمیییدا
ی اوف میقت درردشا یواتح تعلوما قدرد موگوددد درپیید
شان دو ردرو موگددد.
()1پدجیدلوک ندر مد (  )15ویی یوانوشیتدر آن دددرتیل
ش یتا یا نی دخ تید متی موناشیدد ددنی،حو قیمادیدرن
یوـــارمــدمـــدنــیییـی نییییدا ی نییی ق عییی مبکیدرمدتیییدمت
نیدن آد ا ردجال گددد.
( -)4پــدجیدلوک نــــــیـ تحنیول رعیـ ر گددویدا ردیـد نیدین
ددد ددرشیییییی میییییید کییییییید آد ییییییا( کییییییید ندوییییییدم،ن
نلدددتنــــــــ اکییـید کادکدییان ملک اپدیگدرم ییا تدنوییی
د ند احماوی )شامل گ ردش حجاند موناشد.
( -)5قیمادیدردان یآمییدون پدجیییدل ش یتام ییا تغوییدر ویموی
کییی ددیتیییعو پدجییییدل شیییان د مود ییید نـیییـ قیمادیییدردان
یمدودرن پدجیدل قدم مافیو گ ردش د دد.
(-)6قیماددردان ش یتام اپدجیدل درن رجیا ریرمدر تیادو
تعییون نجییت یرشییغال ی وپیی اتادو ردپییـکا ر نجیی اتادو
ردپنال ر ی وپ نالپعلاتقاعدیتادو فی محاجن مودماودد.
( -)7روشییییا میییی دماوــییییـد تاش یتام ییییامیشید پدجیییییدل
شاددرجییا د یددنییید رمکییا دییا حییون تغودیت ی رلشییوش
قیماددردو ا م انق فید ()3رشدریتکموـل دماودد.

اتمییا تغوییدر دددرپییید یتییعو
()8آمییدون پدجیییدل کدیید
دی مییییدا پدجیییییدل درکیییی ر قدمیییی ییییا مییییادین رتییییبدمیدا
دددرپییید دی مییدا تیییوش نیی آمییدون پدجیییدل لـــیرردروــییـ
دمـییـاودد.آمدون پدجیییدل لیییر گ ی ردش یتییعو پرسددونل رابددا
مدیران پرسونل رقا هام مدیران پرسونل رقا ها با مدیران
پرسددددددونل قدددددددول اردوهدددددددا وقومانددددددددانیت هدددددددای م وسدددددددط
س ردرس یزوهمچنان مسووکین پرسونل مـاونیت ها وریاسدت
هدددای ونارت د ددداز ملدددی وس ردرسددد یز راپدددور رابدددا سلسدددلا
مراتدددد بددددا ریاسددددت کادروپرسددددونل وریاسددددت اوپراسددددیون
س ردرس یزارای ا مینمایند.
( -)9پرسددددونل نیرراـردرمحاسددددبا وظدددداید ـددددال شددددامل
نمیشوند.
( -)01گزارب دهی محاسبا پرسونل وسیسد م گدزارب دهدی
ظر یددت اوپراسددیونی هردوانجملددا گزارشددات مهددم میباشددند.
گزارشات ا مینان میدهدد کدا دراردوی ملدی بدا شدیل درسدت
تـیینات ورت گر ا ودرآیندده نیز دورت میگیرد.مـلومدات
سط اکمال محاسبا پرسونل بین سیس م گزارب دهدی سدط
اکمددال پرسددونل وسیس د م گددزارب دهددی وـددـیت اوپراسددیونی
پرسددونل ماهانددا مددرور گردیدددهم ارضددارات محدداربوی اردوی
ملدی راموردارنیددابی ق رارمیده د د گزارشددات رونانددا تهیددام
تحلیدددل وتجزیدددا شدددده ب ددد ا منظدددور تـدددین درج ددد ا ق ددد ابلیت
ج زوت ام های اردوی ملی اس فاده میگردد.
( -)00در سددطوح مخ لفدددا قوماندددانان بلدددوک هددای مسددد قلم
تددوکی هددامآمرین پرسددونل کندددک هددام کواهاممدددیران پرسددونل
رقدددددا هدددددام قدددددول اردوهدددددا وقومانددددددانیت هدددددای م وسدددددط
س ردرسد یزمقوتهای نمینددیم قددوای هددوائی ورمددایوی میلددد
میباشددد تدداگزارب وـددـیت رونمددره پرسددونل راتیمیددل و بددا
سلسلا مرات با ریاست کادروپرسدونل وریاسدت اوپراسدیون
س ردرس یزارسال بدارند.
()02ری دددددد است کادروپ رسون دددددد ل س ردرس یزگزارشدددددددات
رادرم ورد سط اکمال پ د رسونل ب د ا مـاونیدت پ د رسونل
وتـلیمات وس ردرس یزارایا میدارد.
()03گدزارب دهدی وـددـیت اوپراسدیونی پرسددونل بدا اسددا
بسددت هدد ا مطددابق تشددییل وامیانددات پ دد رسونل هرجزوتددام
بق جدول تقسیمات وام یانات وجدول تشدییالت وتجهیدزات
ورت میگیرد.
( -)04پرسونلییا درین قطـا ویاجزوتام مطابق کودمـیندام
بخشمردیدمرتبامکودمسدددلییمکودمهارت ا دددلی پددداراگرا
وشددماره درجدددول تقسددیمات وام یددانات ویاجدددول تشددییالت
وتجهیدددزات تـین.وردددین ورودشدددان بدددا ق ددد طـا وجددد زوتام
مطابق تشیی ل ه رک دام درین بسدتم مسدلن شدان تد وظید
وراپ ورگزارب ده ی آن با مراج ـیربط ارایا گردد.

()8دکندکونودپرسونل آمرین ټول بدکونوندا دپرسدونل دوراندی
رپددوټ وـددـیت ـددی دال الندددی قدموڅخددا اخیس د ی ده خپددل
ورانددددددددی رپددددددددوټ دکوادپرسددددددددونل آمرینوتددددددددا وړان دددددددد دی
ک ی.دکوادپ رسون ل آم رین دپ رسون ل دوــیت
رپوټ د رقودپرسونل مدیرانوتامد رقودپرسدونل مددیران دقدول
اردوگانودپرسددددددددددددددددونل مدیرانوتددددددددددددددددا اودس ردرسدددددددددددددددد یز
دمن نیوقوماندانی وندددددا دملدددددی د ددددداز دونارت اوس ردرسددددد یز
مـاونی وندددا اوسددد رتوبونا رپدددوټ دمراتبدددو دکددد ی پدددا پدددام کدددی
نیوکوسددره دس ردرس د یز داوپراسددیون اودپیژن ددون س د رتوبونو
مسووکینوتا وړاندی کوی.
( -)9ن اسوب د ا پ رسون د ل د ـ اکودن د دوپا محاسددبا کددی نددا
شاملیږی.
( -)01داوپراسدددددیونی ظر یدددددت درپدددددوټ ورکدددددوونی سیسددددد م
اودپرسونل دمحاسبی رپوټ ورکووندا دواړه کدا مهمورپوټوندو
څخددا شددمیرل کیږی.رپوټونددا ډاډورکددوی ـددا پددا ملددی اردوکددی
ټدداکنی پددا درسددت شددیل ترسددره شددوی اوپددا راتلددونیی کددی هددم
ترسددره کیدددږی .دپرسدددونل دمحاسدددبی داکمدددال دکچدددی مـلومدددات
اودپرسونل داوپراسیونی وــیت درپوټ ورکوونی سیس م پدا
میاشت کی کا سره ک ل کیږیمدملی اردوجگ ه ایدزه ـم دوواکی
کدا ارنوندی النددی نیدول کیدږی وراندی رپ وټد ونا ج د وړمشننا
اوتجزی ددد ا شدددوی وی.دمل ددد ی اردودجزوتدددامونو دک وړواک ددد ی
ددرج ی دټاکلو کپاره ورڅخا گها اخیس ل کیږی.
( -)00پددا بددیال بیلوکچددوکی مس د قل بلوکونامټوکیونددام دکندددک
کونودپرسدددونل آمرینمکواگانیمد رقودپرسدددونل مددددیرانم قدددول
اردوگددددددانی اودس ردرسدددددد یزدمن نیوقوماندانی ونوم امیندددددددی
قوتوندداممالت ی هددوائی اواکونددا میلددد دی ترڅددو دپرسددونل
دوراندددی وـدددـیت رپدددوټ بشدددپ اودمراتبدددو دکددد ی سدددره سدددم
دس ردرسددد یزدپیژن ون سددد رتوب اوداوپراسدددیون سددد رتوب تدددا
واس وی.
()02دس ردرسددددد یزدپیژن ون سددددد رتوب رپوټوندددددا دپرسدددددونل
داکمال پا هیلا دپرسونل اوتـلیماتومـاونیت اوس ردرس یز تدا
وړاندی کوی.
()03دپرسدددددونل داوپراسدددددیونی وـدددددـیت رپدددددوټ ورکووندددددا
دبس د ونوپر بنسددټ دهرجزوتددام دپرسددونل شددون یاوواو تشددییل
سدره سدم دتجهیزاتواوتشدییالتو دجددول اودام یداناتواود ویددش
دجدول سره سم ترسره کیږی.
()04هغددا پرس دونل ـددی پددا یددوی قطـددی اوجزوتددام کددی دمـینددا
کددود سددره سممبرخامردیدممسددلیی کودمدا ددلی مهددارت کددود
شددددددمیره اوپراگددددددرا دام یدددددداناتواودویش پددددددا جدددددددول کددددددی
اویادتشددییالتواو تجهیزاتوپددا جدددول کددی تـین.دورتددگ پددا
وخت کی قطـی اوجدزو تدام تدا دتشدییل سدره سدم هریدو خپدل
مسلن پا یوبست کی گمارل اودهغا درپوټ ورکووندا اړوندده
څانگوتا وړاندی شی.
08

تل پنجم

پن م څپرکی
 -02الندی سندونا ددی تگالری مل دی

 -02اسنادـیل ـمیما این پاکیسی میباشند

(اکد)-دملی اردومنظورشوی تشییل .

(اکد) -تشییل منظورشده اردوی ملی.

(ب) دپرسدددونل داوپراسدددیونی ظر یدددت رپدددوټ (.دپرسدددونل
دجگ ه ایزه ـم وواکی درپوټ ورکوونی سیس م).

(ب) راپورظر یددت اوپراسددیونی پرسونل(.سیسد م گددزارب
دهی ارضارات محاربوی پرسونل).

(ث) -دملی اردودپرسونل ورانی دوــیت رپوټ.

(ث) -راپوروــیت رونمره پرسونل اردوی ملی.

(دمه ) داکمال دکچی داخرکال(کلنی)رپوټ.

(دم ه ) -راپورماهوار سط اکمال پرسونل.

(ومنمحم مکمل)-دپرسونل داکمال دکچی دمحاسبی درپوټ

(ومنمحم مکمل) – رونددد و پروسددا گزارشدددهی محاسددبا

ورکوونی بهیر.

سط اکمال پرسونل.

(م) -دملی د از دونارت دپرسونل اوتـلیماتودمـاونیت منل

(م) -ورم  0تشییالت منظدور شدده مـاونیدت پرسدونل و

شوی تشییل ( )0ورما

تـلیمات ونارت د از ملی

(ن) -دملی اردودپرسونل دموجودی رپوټ.

(ن)  -راپور موجودی پرسونل اردوی ملی.

( ) -دکال دپای(کلنی)داکمال دکچی توریدی رپوټ.

( ) – راپورتوریدی سط اکمال آخیر سال

(ز) -دملی اردودپرسونل دموجودی مییانیزم

(ز) -مییانیزم موجودی پرسونل اردوی ملی

21

تل ششم
ـمیما اکد نمونا ان تشییالت منظور شده اردوی ملی ا غانس انم نمونا ان تشییل منظور شده پرسونل و تجهیزات ملی
نمونا ان تشییالت منظور شده اردوی ملی ا غانس ان

20

ـمیما اکد بخش دوم

نمونا ان تشییل منظور شده پرسونل اردوی ملی

22

ـمیما
سوم

اکد

بخش

نمونا ان تشییل منظور شده تجهیزات اردوی ملی ا غانس ان

23

ـمیما ب

24

ـمیما ث (راپور وــیت رونمره پرسونلم کمبودات نظر با رتبام مسلن نظامیم رش ا
اخ تا ی نظامی و مهارت اـا ی و تفتیال ت در مورد کوائید راپور)
بخش اول

قرارشرح و راپوروــیت رونمره پرسونل ترتی و حت است.

22

کمبودات نظر با رتبام مسلن نظامیم رش ا اخ تا ی نظامی و مهارت اـا ی
ـمیما ث بخش دوم

بخش دوم

قرارشرح و جدول کمبودات نظربا رتباممسلن نظامیمرش ا اخ تا ی نظامی ومهارتهای اـا ی ترتی
و حت است.

26

تفتیال ت در مورد کوائید راپور
جدول میمل شهرت شهید ونخمی ا سران مبریدمالن وسربانان قو ل اردوهای سارویم رقا هاممراکز وسایر قطـات وجزوتام های اردوی ملی مورک / /
ـمیما ث بخش سوم

بخش سوم

قرارشرح و جدول تفتیالت درمورد کواید راپور ترتی و حت است.

27
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میزان عمومی سطح اکمال
پرسونل اردوی ملی

رتبه 1الی6
رتبه 7
رتبه 8

معاون یت کشف و استخبارات

موجود فعلی در بست
فیصدی اکمال

ملکی ها
ملکی ها

شماره ردیف

رتبه 6 - 1

افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه 8
میزان

افسر
برید مل
سرباز
رتبه 6 - 1
رتبه 7

رتبه 8
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رتبه 7

رتبه 8
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رتبه 8
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افسر
برید مل
سرباز
رتبه 6 - 1
رتبه 7

رتبه 8
میزان

افسر
برید مل
سرباز
رتبه 6 - 1
رتبه 7

رتبه 8
میزان

برید مل
سرباز
رتبه 7
رتبه 8

افسر
برید مل
سرباز

میزان

ملکی ها

ملکی
ها

رتبه 6 - 1
رتبه 7

ترخیص

میزان

معاون یت سترات یژی و پالیسی
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0
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دفتر مقام وزارت دفاع ملی

0
0
0
0
0
0
0
0

قطعات و جزوتام ها
ملکی معادل
نظامی
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها

0
0
0
0
0
0
0
0

ملکی ها

منفک /فرار
تقاعد
معاف ازخدمت
شهید
فوت

0
0
0
0
0
0
0
0

اصل بست
موجود در برج
گذشته

رتبه 8

بخش اول

راپورسطح اکمال پرسونل
(
بابت برج (
قطعات وجزوتام های اردو ملی )
) سال

میزان

ـمایم دم ه ) راپور ماهوار سط اکمال پرسونل کاهش دایمی و مؤقت
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کاهش دایمی
میزان کسرات

ملکی ها

بخش دوم

کمبودات

ملکی ها

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

افسر
برید مل
سرباز

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

29

رتبه 7

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
میزان

رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

رتبه  1الی 6

ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها

میزان
افسر
برید مل
سرباز
میزان

رخصت
غیرحاضراضافه از
24ساعت
خدمتی داخل جزوتام
خدمتی خارج
ازقطعه
کورس
ملکی ها

رتبه 7

کاهش موقت
موجود فعلی پرسونل درجزوتام

میزان کسرات

ملکی ها

خدمتی امده داخل
جزوتام

ملکی
ها

255

2

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

معاونیت کشف و استخبارات

رتبه 8

حبس توقیف

رتبه  1الی 6

میزان
افسر
برید مل
سرباز

رتبه 8

رتبه 7

رتبه  1الی 6

میزان
میزان
افسر
برید مل
سرباز
رت به 6-1
رت به 7
رت به 8
میزان
افسر
برید مل
سرباز
رت به 6-1
رت به 7
رت به 8
میزان
افسر
برید مل
سرباز
رت به 6-1
رت به 7
رت به 8

0

ملکی ها

0

معاونیت ستراتیژی و پالیسی

خدمتی امده خارج
ازقطعه

ملکی
ها

شماره ردیف

افسر
برید مل
سرباز
میزان
رتبه  1الی 6

رتبه 7

رتبه 8

میزان
میزان
افسر
برید مل
سرباز
افسر
برید مل
سرباز
میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

رتبه  1الی 6

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز
رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز

رتبه 7

رتبه  1الی 6

رتبه 8

میزان
افسر
برید مل
سرباز

رتبه  1الی 6

رتبه 7

ملکی ها

میزان

میزان عمومی سطح اکمال پرسونل
اردوی ملی
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دفتر مقام وزارت دفاع ملی

0

قطعات و جزوتام ها

0

ملکی ها

ملکی
معادل
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها
ملکی ها

0

موجود فعلی در بست

رتبه 8

فرار باسالح
فرار بیدون سالح
اسیر
الدرک
زخمی
مریض قطعه
مریض شفاخانه

میزان

بخش اول
راپورسطح اکمال پرسونل ( قطعات وجزوتام های اردو ملی
)

کاهش موقت
حبس قطعه

شامل به وظیفه محاربوی

ملکی ها

بخش دوم

شامل راپور اعاشه شده

راپ ـــور اعاشه خور

ملکی ها

پروسا گزارشدهی محاسبا سط
گزارش قدمهای مادون توسط قدمهای ما وق بإور دقیو مرور گردیده و
محاسبا سط
گزارشدهی
سإح بلوک
پروساآماده میسا د.ا
گزارش پرسونل را بس قدمس بعدی ما وق

کمال

های مستقل کندک ها وگارنیزیون شروع شده بس سإوح قوماندانیت های
اوپراتیفی و متوسط أدامس پیدا میکند.

کمال پرسونل
پرسونل وإداره قوتها را بشاموس بودجاس ،ساإح إکمااس
تنظین
پرسااااااااااااونل و تنظااااااااااااین و إداره دورخاااااااااااادمت را
طوردوامدار تالیل و تجزیس مینماید.

ریاست
پرسونل،
اوپراسیون،
ساختار
پیژند کندک

تولی

پیژند
قومانداینت
های اوپراتیثف
و متوسط

پیژند لوا

تی ییی

ستردر
ستیز

معاونی
و یر
د اع

سرقوماندانی
ت اعلی
قوای مسلح

و یر
د اع ملی

مرکز سوق
و إداره
نظمامی

اوپراتیفی

آمر پرسونل تمام گزارشاات مااسا س ساإح إکمااس پرساونل
را جماااو آوری بااارای قوماناااادانان و آماااری ماااا وق را بااااا
معلومات کلیدی پرسونل رادرمورد رت س،رشاتس اختاایای
ومهارتهای اضاا ی را اراهن نماوده کاس آنهاا را در ار یاابی
احضاااارات یر یااات اوپراسااایونی قإعاااات جهااات إجااارای
و یایف در مان حضر و سفرش کمک نماید.

معاون و یر د اع ملی در
امور پرسونل و تعلیمات

معاون و یر د اع ملی در
امور پالیسی و ستراتیژی
س راتیژین

مدیران پرسونل در قدمهای باالئی تمام گزارشاات را بارای دقیاو باودن و قابلیات هاای ویاایف
مااربوی مقایسس و تالیل وتجزیس مینمایند .مر کز سوق وإداره اردوی ملای گزارشاات ریاسات
کادر وپرسونل ،اوپراسیون و ریاست ساختار ستردرستیزرا مورد تالیل و تجزیاس قارار داده و
یک گزارش تالیلی را بس معاونی و یرد اع إرائس داشاتس تاا ار یاابی احضاارات پرساونل را
بس سرقوماندانیت اعلی در حمایس ستراتیژی ملی نظامی راهن مینماید.

گزارشدهی احضارات
شکل  ،2شمس جریان سیستن
لویدرستیز اولویت بندی نموده و
ستردرستیز نواقض را
ایالح مینماید

لویدرستیز

ستردرستیز

لویدرستیز اولویت بندی نموده
و ستردرستیز را هدایت میدهد

و ارت
د اع
رقس عملیاتهای
خاص

و ارت د اع سرقوماندانیت
اعلی را مإلو میسا د

X

لوای
پولیس
نظامی
X

ریاست
اوپراسیون

XX
رقس کابل

جمو آوری نموده و بس
عنایر ستردرستیز
تکثیر مینماید:
گزارشات لویدرسستیز
را مینویسد
جریان
گزارشدهی
هماهنگی

گارنیزیون

لوای
حمایس
XXX

احضارات پرسونل
ریاست اوپراسیون

ll

مرکز
سوق و
إداره

قوتهای
قوماندانیت
نمینی

قوس اردو

X

ll

l

لوآ

کندک

تولی

XX

لوای
کماندو
XXX

قوس
اردوی
هوائی

31

جزوتامهای
مستقل

ـمیما و

30

ـمیما ن

32

ـمیما ح

33

ـمیما

34

ـمیما ک

35

ور کاری قوماندانان
کود
مشخ
قطـا

قطـا

معیارنهائی ماه گذشتس

نمان گزارب
دهی

مـیار نهائی ( عمومی ) قطـا

مـیار

*C

C

تاری
ک

ک گوری
–P

پرسونل

–E

تجهیزات

–T

تـلیم وتربیا

درث میگردد (T) .و تـلیم و تربیا) (Eم تجهیزات)(Pدراین قره کم رین مـیار پرسونل *
توـیحات عمومی قوماندانان

نظریات و مالرظات جنبا های ارضارات کا قبال ً در بارهء آن بح،

اســــن قــــومـــا نــــد ا ن :
رتــــ ــــــــــــــــــــــــس :
:
امــــــضـــــــــــــا

36

ورت نگر ا است .قوماندانان تشویق گردیده اند تا
پیشنهادات خویش را ارائا نمایند.

ـمیما(م)

نام قإعس یا جزوتام

فورم یک تشکیالت منظور شده (

/

) مورخ

) در مطابقت با تشکیل نمبر (

/

13

شماره مسلسل

بخش

ریاست
کادروپرسونل

معاونیت پالنگذاری

مدیریت بست ها

100100

320

1

دگروال

51AO6

WJ

مهارت های

قول اردو  /ریاست

لوا /معاونیت

کندک /مدیریت

ردیف

1

قطعه مربوط

کود معینه
قطعه

اصل بست

کود مسلکی

مهارت های
اضافی1

اضافی2

معلومات مربوط به تشکیل
وظیفه نظر به تشکیل

شهرت
اســـم و تخلص

ولد/ب نت

ویس الدین

علم الدین

مدیر تنظیم و اداره بست ها

SR

رتبه

مسلک
(رشته
عمومی)

مسلک ( رشته
اختصاصی)

دگرمن

هوایی

پیلوت

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

کود مسلکی

اضافی1
مهارت های

اضافی2
مهارت های

اضافی4

قومیت

والیـت

لیسانس

3

3

ولسوالی

ح ش

ح پ

روز

ماه

سال

سال تولد

ملکی

نظامی

درجه
تحصیل

جنسیت

مهارت های

قرارشرح و

KM

KW

تحصیالت

تاریخ نشئت

نمبرراجستر

WW

CD

KK

اضافی3
مهارت های

16

1370

پشتون

وردک

میدان شهر

1348

مرد

01B3992

ورم ین تشییالتی منظورشده مـاونیت پرسونل وتـلیمات ونارت د از ملی ترتی و حت است.
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وظیفه و قطعه قبلی
امر دفتر معاونیت
پالنگذاری ریاست
کادروپرسونل

نمبر امر تعین بستی در اردوی
ملی

نمبر
امریه
2092

روز

12

ماه

9

سال
1384

آخرین تعین بستی
نمبر
امریه
304

روز

23

ماه

2

سال
1391

مالحظات

ـمیما ن

38

ـمیما

39

د(م)مل
دټیل ریکدد

ـمیما(ز)
تدک دپدجیدل دمیشید موکادو
دتدیون پ کل

درموردتدوین مییانیزم موجودی پرسونل اکی سط
کندک وتوکی
میشید پدجیدل رددی مل ن مد ید حنیل
ر مودان ر رحتادر محادنی قی ا

دمل رددیددییرکیدی دشگوا رو متییرل
دډرډتد ج کیلی لپادا د پدجیدل میشید
 پییی ددیییدا نادییید دپدجییییدل میشیدوییی ریدپدجییییدل درکمیییالدک دمحاجن ددپیی یدکیید دکود،د ریتگ،د ادملی
رددیدرویدییییدردی دتدتیییییریی دیدکییییو پیییی کلیییی ریددپیییییی
یدکییییید ریحاتییید دتد یییو ریردرد تگییی،دا ریدرشدررتیییی
درد ید ی د تگیی،د جییدا ج ی دپدجیییدل میشییید دپدجیییدل
درکمیییال دک ییی پییی کیییدا ریدیښیییاد تیگییی حجیییا یدکیلیییی
ددپیټیدی دیوردد کیلیلپادا تدجدا کو .

 میشیییییید پدجییییییدل نیییییا ی یییییاوف م یییییانق پالوجیییییی د رلعمییل گییی ردش د ییی محاجیین جییی رکمیییال پدجییییدل
اپالوجییی تد یییو یردردا حاتییید یدرپییییدد دددرن ییی نییی
رشیییدر معاشیییا مدجیییینون رددی ملییی یپالوجییی رد ویییان
رشدرر ن مقند ردروی دمییدن درپید یا دقویق یحجیاند
شیییپاف ر جییی رکمیییال ق عیییا یش یتام یییا رددی ملییی
نید موگودد.

دپدجیدل میشید پ دد حا تیک تدجدا کو
()3دش یتییییا دقیمادییییدرن تنییییدول  -دجزوتاااا قیمادییییدرن

میشید پدجیدل ددحا بول نید موگودد
()3تنیییدول قیمادیییدرن ش یتیییا  -ددرتدیییا تندول اتقاعیییدا

دتندول اتقاعداردپنالاشیییی اد ریمعلیلویییی پیییی یتیییی کیییی
دپدجیییدل میشییید پیی،ی دیر لدیدک ی مدش ی ل ی لییید
(دلیر قیماددرن ریویا لی غی لیو)ټیا کیل ریگمیادل کوی ریپی
کدا ریدیښاد تیگ دپ،ی پ حتیدک دملی دفیام ی رد
دمد یدشی تشکو،تید( )3گڹ فید جدا ج تدجدا کو
دلیوپیییییو قیمادییییدرن لییییی لییییید ددییییی قیمادیییییدردتدټاکلی
جدپدج پ دددا گمادل کو .

ردپنالاش ودافــیییـی یوــیییـامعلیلو ا قـــیییـیماددرن ش یتیییا
ش یی مـییـیشید پدجیییدل وکیی ر شادیی مدشیی بونیی،
تعـــــییییییییـون یتــییییییییـی وف موـــییییییییـگددد یدیدا تجلومــییییییییـ
ددمحتیییید وک ن یدشییییپاف یدقوییییق م ییییانق فییییید ویییید
تشییییکو ،مد یدشییییدا ی رد دفـــــییییـام ملیییی رشدرگییییددد.
قـــییـیماددرن مافـــییـیو رلی تعییون قـییـیماددرن شدویید جدپدجی
در تی وف مودماود.

()2دش یتییا دیییا نییدلین  -د ییدرو ریدمل ی رددی دروتوییا
یجیییدا جییی یدییی یتتیدییی دملییی رددیش یتامیدییی لییی وییییا
شغدرفوییاو میقعو ی ت ی نییل شغدرفوییاو میقعو ی ت ی دیییا
ندلین(دیټوشن)کی پ درج یت ک روود دا تد ییدیر
لدیدک ی مدش ی (دلیییر قیمادییدرن ریوییا ل ی غ ی ت ی لیییو) ل ی
لید دپدجیدل دمیشید پ،ی ټاکل ریگمادل کو پ کدا
ریدیښاد تیگ دملی دفیام دی رد دمد یدشیی تشیکو،تی
د()3گڹ فید جدا ج دپدجیدل میشید تدجدا کو .

()2تغودمیقعو ی ش یتییا  -نییق ییدرو یدوا مدیید و ییا
رددی مل ی نعت ی ریقییا ش یتام ییا رددی مل ی ر ویید
میقعوییییییی شغدرفویییییییاو نییییییی میقعوییییییی دوگدشغدرفویییییییاو
تغودمیقعو (دیتوشیین) مودماویید دد دییون شییدرو دوا رجی تییا
وک ی ر مدش ی بونیی ،ش ی میشییید پدجیییدل تی وییف
یتعون گددد ین یدشپاف محاجن دقوق مدرنارجدادپدجیدل
م ییانق فییید ویید تشییکو ،مد یدشییدا ی رد دفییام مل ی
رشدآگددد.

()1پ ی درج ی حییال ک ی ی د پتیییرد ریریجیید دپیییی
یدکیلیییییتدمودځ ()31جییییلد ریوادردردیلکیییی دپوتدتییییین
دجیییتدتی ریدریپدرجیییوین دجیییتدتی ددپیټیدییییتدمودځ
( )31جییلد تیپودمیشییید ی  -دپدجیییدل دکییدا میشییید

()1ددحا توک ی ()31فونیید تپییای موییان گ ی ردش فعل ی
یگیییی ردش قنلیییی میشیدناشییییدیواددنون گیییی ردش ییییا
ردردر ر قنوییل دواج ی ییا کاددپدجیییدل یریپدرجییوین
تپای میشیدناشد -ش ی میشیید دقویق پدجییدل وکی

لپییادا یر لدیدکیی مدشیی لییی لییید د ډویید دی یرلییی
لپادا پ،ی تعون ریدپدجیدل دمحاجن دتیپودیدیرید کیدا
حجا یدکید پ میت دملی دفیام دی رد دمد یدشیی
تشکو،تید()3گڹ فید جدا ج تدجدا کو .

ر شادییییی مدشییییی بونییییی ،نتا دشیییییپافو نوشیییییتدتی وف
موگددد .تاتپایت ا محاجن پدجیدل دف یحجاند دقویق
م ییانق فییید ویید تشییکو ،مد یدشییدا ی رد دفییام مل ی
نید گودد.
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()4کل ی دملی دفیام ی ودریویالی ددجیتو لتیر یدرو
یدکیییییول شیییییی  -دملییییی دفییییییام دی ودپییییی ل یدوییییییدریوادلی

( )4مادوکییییی تیجییییی ی وییییید دفیییییام ملییییی یلییییییی
ددجتو درو دردا شید  -ن رجا ل ی دود ی وددفام

ددجییتو د درو پدندجییی دمل ی رددیدپدجیییدل دمیشییید لپییادا
ق عییا ریش یتامید ی د ییدډیل کټگیدویپ ی پییا ک ی دویلیجییدا
دیادگویروتوییای پدندجییی د وییا دیڹیییرل ریحجییا یدکییید
پدندجییی یرکمیین پیی،ی ټاکییل کویی تد یدگمییادل شییییپ،یپ
یرج ی دییرکیدید متییییرل دیتییعو د ددگیییرل دپدجیییدل
دکییییدا حجییییا یدکییییییل دملیییی دفییییام دی رد دمد یدشییییی
تشکو،تید()3گڹ فید جیدا جی تد یددرتلیدکیی رشدررتیلپیادا
یرکمدی ادیرکیت کدا دپیی یدکو .

مل ی یوییا ییدرو لییی ددجییتو نتییا دمیشید پدجیییدل
ق عیییا یش یتام یییا رددی ملییی ندندویییاد دوا مدیییدو ا
مشییییتص ا وکیییی یییییا نانیییی،حو ش یییی حجیییییاند
یشپافو م ود تعون موگددداتار دوق وک ا می ف
ر گییییدگ یتییی رحتیییادر قیت ــیییـا گـــیییـ ردش دقویییق
محاجییییین پــیییییـدجیدل م یییییانق فـیییییـید وییییید تشیییییکو،
مد یدشدا ی رد دفام مل ش رشدرر نعید نی مقیا
بون ،ردرو گددد.

( )5دکلیییی یییی دقیییییل رددیگادیافدقیالیرگادیریکدییییډکیدی
یگڹیـ دمد یدشییی موکییادو ریروتوییا تی
قیمادییدردان
پ ی پییا دپدجیییدل میشییید تدجییدا ش ی  -دپدجیییدل دکییدا

()5ددنییییییدتوک قیمادیییییدردان قییییییل رددی اافدقییییی
درددییید کییی
یییا
االیر ااگیییاددو ین یییا یکدییید
میشییییید پدجیییییدل د دنیییی تییییدید یموکییییادو
مد یدشییدا نییید گوییدد ش ی شییپافو یحجییاند

حجییا یدکیلیریدیڹتوییا لپییادا دلیییو پیییو قیمادییدرن ل ی لییید
پیی،ی گمییادل کو ی ریدپدجیییدل دمحاجیین کود ی دمل ی دفییام
دی رد دمد یدشییییی تشییییکو،تی د()3فیییییدم پیییی پییییا کیییی
دویلیجدا تدجدا کی .

دقوییق پدجیییدل وک ی ر شادیی قیمادییدرن مییافیو تی وییف
گددویییدا یرشیییدرر محاجییینی پدجییییدل درناددد ددرشییی
فییییییید ()3تشییییییکو ،مد یدشییییییدا ی رد دفییییییام ملیییییی
رشدرمودردد.

پ تپل تشکول کی دپدجییدل
()6ټیل قیماددردان ریدوکجان
دتییدمتیدی آمدو ی لیید د دوتییانو پ ی جوجییت ک ی تدتییدتدا
دتپل پدجیدل جیرنق تن ریجدع یدکو پ عیون یتی کی
دپدجیدل دمحاجن ( )3فیدمی دتشیکول جیدا جی ددوتیانو پی
دپدجیدل پی یتیعو
جوجت ک تن دا یدځ غ ندلین
ک دری پلټد یکو .

()6تمییا دیکجییایقیمددردان ک ی ددتشییکول تیییوش آمدو ی
تدما پدجیدل درددجییرنق پدجییدل تییوش درددجوجیت
دوتییانو تن ی یتجییدو نتشییودا م مییان فییید 3محاجیین
پــیییـدجیدل درم انـــیییـق تشیییکول ددجوجیییت دوتیییانو ددث
دمـــیییـیدا یتغوویییدر ددیتیییعو پــیییـدجیدل در مییی دی ا
پوگود دماود.

میشید پدجیدل -

()7دپدجیدل د میشید موکادو

()7مکادو

دپییی،ی گمیییادل دلییییو مدشییی د یییدرو ریرمدیدیجیییدا جییی
دپدجیییدل ریدیدیعودوییاتیمیشید دکییدا ری ښ ی دیڹتوییا لپییادا
پ،ی ت دددا یدکیل کو .
دمیشییییید دن ود دوقیییی  -دتگ،دیاکود،دیادملیییی دفییییام
دی ودریدلیییی ددجیییتو درمدیدیری درواتیپ پیییا کییی دویلیجیییدا
دپدجییییدل دمیشیییید ن وددملییی دفیییام دی رد دمد یدشیییی
تشییییکو،تید()3گڹیییی فییییید جییییدا جیییی د دیییید جییییددیدیپ
ددلیدلیجدا تدجدا کو
 دمل رددیددرشجتددپوتددد کاد (نادک کاد ). دپدجیدل درعاش دپیی. دپدجیدل دیقیعاتیدپیی. (دندودم،دیریجدتودی)دجیو پاڹ . (دندودم،دیریجدتودی)دمعام،تیدفتد. (دندودم،دیریجدتودی)برت دیجو( )8لیومقا ت دمیشیید ددپییی یدکیوا -پی ددیدا گمیادل
شییی پیی،ی دپدجیییدل دمیشییید ت ی یدیجییت تپییل کییاد
دپیییی درټیلییی ریدپدجیییدل دمیشییید د(ن)لیی فیییدم جییدا
وییا لیوپیو مدش ت یوردد کی .

تی وف وکی  -نی رجیا رمدی یدرو مدشی بونی،
ش میشید پدجیدل یجاودعودوا نمد ید
شپافو نوشتد وک تعون یتی وف موگددد.
شییویا پدیجیی میشییید  -ناددد ددرشیی پالوجیی ییاا
د رلعمل ااریرمدی یدروا ی وددفیام ملی یلیی ددجییتو
پدیج ی میشییید پدجیییدل م ییانق فییید ویید تشییکو،
مد یدشیییییدا ی رد دفیییییام ملییییی ندیوییییی رجیییییداد بویییییل
رشدرموگددد
 کاد یو 41درشجتدرددی مل ی(کاد نادک ) درپیدرعاش پدجیدل. درپیدیقیعا پدجیدل. پاد جیو(ندودم،ن یجدنا رن) دفتدمعام( ،ندودم،ن یجدنا رن) -دیجو برت (ندودم،ن یجدنا رن)

( )8ردرویییی گیییی ردش ر میشییییید پدجیییییدل نیییی مقییییا
بون - ،وـک می ف نعدر میشید پدجییدل رشیدرر
کییاد تیییوش درشمی ندیید دمییدا یوکشاناتییموم فییید
(ن)میشید پدجیدل ن مدش بون ،تقدو مودماود.
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