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ي پولیسو، ملی امنیت اود ورته نظامد 
تشکیالتو لرونکو اداراتود ذاتي چارو 
دقانون دتوشېح په هکله، د افغانستان 

رئیس فرماندداسالمي جمهوریت
) ) :۱۰۲ه
٢٣/٩/١٣٩٢: نېه

:لوم ماده
مادې د ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

فقرې د حکم له مخې، د پولیسو، ملي ) ۱۶(
امنیت او ورته نظامي تشـکیالتو لرونکـو   
اداراتو د ذاتي چارو قانون چې دملي شوري 

 ٢٦/١٠/١٣٩١هیئت د دمجلسینو د
) ۹(ې پریکې پربنس، پـه  )۹۰(نېې

مادو کې تصویب شـوی  ) ۶۷(فصلونو او 
. دی، توشېح کوم
:دوه يمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او له 
  ـ قانون او د ملي شوري د مجلسینو د

ریکې سره یو ای دې، په رسمي پیئت له ه
.جریده کې خپور شي

حامد کرزی 
رئیسدافغانستان داسالمي جمهوریت 

رئیس جمهـوری اسـالمی   فرمان
در مورد توشیح، قـانون  افغانستان

لـی و  مامورذاتی پولیس، امنیـت 
مشابهادارات دارای تشکیالت نظامی

)١٠٢: (شماره
٢٣/٩/١٣٩٢: تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

قانون اساسی افغانستان، قانون امور ذاتی 
پــولیس، امنیــت ملــی و ادارات دارای 
تشکیالت نظامی مشابه را کـه براسـاس   

ــماره  ــلۀ شـ ــؤرخ ) ٩٠(فیصـ مـ
مختلط مجلسـین  هیئت٢٦/١٠/١٣٩١

ماده ) ٦٧(فصل و ) ٩(شورای ملی بداخل 
.دارمبه تصویب رسیده است، توشیح می

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با 
قانون و فیصلۀ هیئت مخـتلط مجلسـین   
ــمی   ــدۀ رس ــی در جری ــورای مل ش

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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ي دولتجمهوريد افغانستان اسالم

يشوريمل
) ) :۹۰ه
۱۳۹۱/ ۱۰/ ۲۶: نېه

فیصله 
د پولیسو، ملي امنیت او دورته نظامي 

تشکیالتو لرونکو اداراتو د ذاتی 
چارو قانون

ان داساسي قانون د سلمې مادې له د افغانست
درج شوي حکم سره سم، د ملي شوري د 

شو غو خه جو ،هرې جرې له شپو
  د پولسیو، ملي هیئت شوي د مجلسینو

امنیت او د ورته نظامي تشکیالتو لرونکـو  
اداراتو د ذاتي چارو قانون له یـو شـمېر   

) ۹(تعدیلونو، ایزاد او حذف سره یوای په 
کال د ۱۳۹۱مادو کې د ) ۶۷(او فصلونو 

نېه د سه شنبه د ۲۶مرغومي د میاشتې په 
ه کې فیصله کې په غونور.

هیئت رئیس د 
"نجرابی"الحاج میرداد خان 

هیئت مرستیال د 
"اساس"الحاج محمد داود 

المی افغانستان دولت جمهوری اس
شورای ملی 

)٩٠: (شماره
٢٦/١٠/١٣٩١: تاریخ

فیصله 
قانون امورذاتی پولیس، امنیت ملی و 

ادارات دارای تشکیالت
نظامی مشابه

به تأسی از احکام مندرج مادۀ صدم قانون 
اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین 
شورای ملی به ترکیب شش، شش نفر از 

امور ذاتی پولیس، اعضای هر جرگه قانون
امنیت ملـی و ادارات دارای تشـکیالت   

) ٦٧(فصل و ) ٩(نظامی مشابه را به داخل 
ماده توام با یـک سلسـله تعـدیالت،    
ایزاد و حذف در جلسۀ روز سه شنبه مؤرخ 

ــال ٢٦ ــدی سـ ــاه جـ ١٣٩١مـ
.فیصله نمود

رئیس هیئت مختلط
"نجرابی"الحاج میر داد خان 

هیئت مختلطمعاون
"اساس"محمد داود الحاج

ب
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فهرست مندرجات 

قانون امورذاتی پولیس، امنیت ملی 
وادارات دارای تشکیالت نظامی مشابه

فصل اول 
احکام عمومی

صفحهعنوانماده
١.................................................منظور وضع:مادۀ اول
١.................................................اصطالحات:مادۀ دوم
٣.................................................ساحۀ تطبیق:مادۀ سوم

٣..............................ردیف ورتب افسران وساتنمنان: مادۀ چهارم
فصل دوم

تقرر، استخدام وتبدیلی
٤..............................شرایط عمومی تقرر و استخدام:                مادۀ پنجم 
....................................۵ارنشرایط تقرر دوهم :                مادۀ ششم
٧......................................تنمنشرایط استخدام سا:               مادۀ هفتم

٨.................................شرایط تبدیلی افسر وساتنمن:               مادۀ هشتم
٩............................صالحیت تقرر، استخدام وتبدیلی:                مادۀ نهم
١١..........................................توظیف سرپرست:                مادۀ دهم

١١..............تثبیت و معتبر شمردن سن مندرج دفتر سوانح:              مادۀ یازدهم
١٢.....................................................تحلیف:مادۀ دوازدهم

ج
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فصل سوم 

حقوق، امتیازات و و جایب
١٣..........................................حقوق و امتیازات:             دهممادۀ سیز

١٤......................................معاش وسایر امتیازات:            مادۀ چهاردهم
١٥.........................معاش امتیازی حین تقرر و استخدام:             مادۀ پانزدهم

١٦..............................................معاش امتیازی:      دهممادۀ شانز
١٧.....................................خدمات صحی رایگان:              مادۀ هفدهم
١٨.............................معاش و امتیازات مدت تداوی:       مادۀ هجدهم
١٨.....................حقوق و امتیازات دورۀ تعلیم وتحصیل:      مادۀ نزدهم
١٩......................................محاسبۀ مدت تحصیل:                مادۀ بیستم

١٩......................................تقدیر افسر و ساتنمن:        مادۀ بیست ویکم
٢٠..............................................کرایه وسفریه:       مادۀ بیست ودوم
٢٠..................حقوق و امتیازات دورۀ تحقیق و محاکمه:        مادۀ بیست وسوم

٢٢.....................................................وجایب:     مادۀ بیست وچهارم
فصل چهارم

موقف افسران و ساتنمنان
٢٣...................................................موقف ها:       مادۀ بیست وپنجم
٢٤...............................................موقف اصلی:      مادۀ بیست وششم
٢٤..............................................موقف خدمتی:       مادۀ بیست وهفتم

٢٤...................................موقف تحصیل یا آموزش:     وهشتممادۀ بیست
٢٥.)..............................فعال(موقف احتیاط مؤقت :        مادۀ بیست ونهم

٢٦.)..................احتیاط غیابی(موقف احتیاط غیر مؤقت :               مادۀ سی ام

د
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٢٦...............موقف احتیاط در حالت اضطرار و سفر بری:         مادۀ سی و یکم

فصل پنجم
رخصتی افسران و ساتنمنان 

٢٧........................................رخصتی های ساالنه:          مادۀ سی و دوم
٢٧....................................انتقال رخصتی تفریحی:         مادۀ سی و سوم

٢٨........................................رخصتی فوق العاده:       ۀ سی و چهارمماد
٢٨............................................رخصتی والدی:          مادۀ سی و پنجم
٢٩.................................رخصتی امتیازی و تشویقی:        مادۀ سی و ششم
٢٩......................محاسبۀ رخصتی به قدم ترفیع و تقاعد:         مادۀ سی و هفتم

٢٩............................طرزالعمل استفاده از رخصتی ها:        مادۀ سی و هشتم
٣٠...................تأدیب و تعقیب عدلی حین غیر حاضری:          مادۀ سی و نهم

فصل ششم 
منانترفیع افسران و ساتن

٣١.................................................ترفیع افسر:                مادۀ چهلم
٣٤...............................................ترفیع ساتنمنان:       مادۀ چهل و یکم
٣٥.........................................موعد اجرای ترفیع:         مادۀ چهل و دوم
٣٥............................................تعدد مستحقین:        مادۀ چهل و سوم

٣٦............................................خانه پری سجل:      مادۀ چهل و چهارم
٣٦...........................................ترفیع فوق العاده:       مادۀ چهل و پنجم
عدم محاسبۀ مدت اسارت یا مفقودیت:     مادۀ چهل و ششم

٣٧......................................در قدم ترفیع و تقاعد
٣٨.............................................منظوری ترفیع:       مادۀ چهل و هفتم

هـ
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٣٨..................................اجرای ترفیعحاالت عدم :      مادۀ چهل و هشتم

فصل هفتم
انفصال و استعفاء

٣٩............................................حاالت انفصال:         مادۀ چهل و نهم
٣٩....................................................استعفاء:              مادۀ پنجاهم
٤٠.............................................مکلفیت افسر:       و یکممادۀ پنجاه 

٤١...........................................انفصال از وظیفه:        مادۀ پنجاه و دوم
فصل هشتم

ن و ساتنمنانراحاالت تقاعد، تمدید خدمت و رفع تقاعد افس
٤٢...............................................حاالت تقاعد:       مادۀ پنجاه و سوم

٤٣............................................تقاعد دواطلبانه:      مادۀ پنجاه و چهارم
٤٤.........تمدید خدمت افسران وساتنمنان معروض به تقاعد:        مادۀ پنجاه و پنجم
٤٥..................................................رفع تقاعد:      مادۀ پنجاه و ششم
٤٥......................................عضو مشورتی پولیس:       مادۀ پنجاه و هفتم

٤٦..........................................قطع حقوق تقاعد:      مادۀ پنجاه و هشتم
٤٦.......................................عدامور مربوط به تقا:         مادۀ پنجاه ونهم

فصل نهم 
احکام متفرقه

٤٧...............تطبیق قوانین مربوط کارکنان خدمات ملکی:               مادۀ شصتم
٤٧........................................استفاده از امتیازات:      مادۀ شصت و یکم
٤٨...........یت رتبۀ کارکنان خدمات ملکی به رتبۀ نظامیتثب:      مادۀ شصت و دوم
٤٨............................................یونیفورم پولیس:      مادۀ شصت و سوم

و
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٤٩.........................................ساتونکی داوطلب:   مادۀ شصت و چهارم
٤٩.................................سپلینیتخلفات انظباطی و د:     مادۀ شصت و پنجم
٤٩............................................وضع طرزالعمل:      مادۀ شصت وششم

٤٩.......................................................انفاذ:        مادۀ شصت هفتم

ز
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امنیت او د ورته يمل،د پولیسو 
د اداراتو تشکیالتو لرونکويمنظا

قانونذاتي چارو
فصللومی 

عمومي حکمونه
د وضع منظور

:لوم ماده
دغه قـانون د پولیسـو د افسـرانو او    

يامنیت او د ورته نظاميد مل، وساتنمنان
،پـه تقـرر  تشکیالتو لرونکو اداراتـو 

    ،ترفېـع، رخصـت ،استخدام، تبـدیل
معاش، ، اءفدیب، انفصال، استعأمکافاتو، ت

، د خدمت تمدید، د تقاعد تقاعد، احتیاط
د، د تقاعد د حقوقي غیرفع، مشورت

او نورو اوندو ذاتي چارو د وقطع کول
.تنظیم په منطور وضع شوی دی

اصطالحانې
:دوه یمه ماده

ې اصـطالحانې  الندې کدې قانونه پ
:مفاهیم افاده کويدغه

سر ساتونکی، ساتنمن او اف: پولیس-۱

، امنیت ملی ذاتی پولیس قانون امور
و ادارات دارای تشکیالت نظامی 

مشابه
فصل اول

احکام عمومی
منظوروضع

: مادۀ اول
این قانون به منظور تنظیم امورمربوط به 
تقرر،استخدام، تبدیلی، ترفیع، رخصتی،

انفصـــال،تأدیـــب،مکافـــات،
احتیاط، تمدیـد  استعفاء،معاش، تقاعد،

خدمت، رفع تقاعد، عضؤ مشورتی، قطع 
امورذاتی افسران وسایرتقاعد وحقوق

ساتنمنان پولیس، امنیت ملی و ادارات 
دارای تشکیالت نظامی مشابه وضـع  

.گردیده است
اصطالحات

:مادۀ دوم
اصطالحات آتی درین قانون مفاهیم ذیل 

:کندرا افاده می
شامل ساتونکی ، سـاتنمن  :پولیس-۱

١
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.پکې شامل دي

هغه شخص دی چې د دوه یم : افسر-۲
ارن له رتبې خه ترستر پاسوال پورې 

.ددې قانون د حکمونو مطابق مقررېي
هغه شـخص دی چـې د   : ساتنمن-۳

ساتنمن په درې ونو درجو سـره ددې  
.قانون د حکمونو مطابق استخدامېي

ــف-۴ د اختصاصــي رشــتو : همردی
ــحیې، لوژ( ــوراف، ص ــتیک، توپ س

 ، میخانیک، موزیک، بیطاریې، انجنیر
مسلکي افسر ) البرانت او د پرواز  عملې

ـ  ـ ياو ساتنمن دی چې په پولیس ي، مل
تشکیالتو لرونکو يامنیت او د ورته نظام

دندوکې د مرستې پـه غـرض   اداراتو 
.استخدامېي

هغه شخص دی چـې د  : ساتونکی-۵
مکلفیت د دورې د تېرولو په غـرض د  

يامنیت او د ورته نظـام ي، ملو پولیس
په واکونوکې تشکیالتو لرونکو اداراتو 

او شامل او یا دداوطلب په توه د پولیسو 
تشکیالتو لرونکو اداراتو يیا د ورته نظام

.په واکونو کې استخدامېي
له موجوده رتبې خه یـوې  : ترفېع-۶

.وافسر می باشد
شخصی است که به رتبـۀ : افسر-۲

دوهــم ــارن الــی ســتر پاســوال 
.می گردداین قانون مقرراحکامطبق

بدرجات شخصی است که:ساتنمن-۳
سه گانۀ ساتنمنی طبق احکام این قانون 

.استخدام می گردد
افسـر وساتنمن مسلکی :همردیف-۴

توپـوگراف ، ( رشته های اختصاصی 
ـ ـمیوژستیک،ـلصحیه، ک، ـخانی

البرانت و بیطاریه، انجنیری،موزیک،
می باشد که غرض معاونت ) عملۀ پرواز

در وظایف پولیسی ، امنیـت ملـی و   
ادارات دارای تشکیالت نظامی مشـابه  

.استخدام می گردد 
شخصی است که غرض : ساتونکی-۵

سپری نمودن دورۀ مکلفیت به قـوای  
پولیس ، امنیت ملـی و ادارات دارای  
تشکیالت نظامی مشابه  شـامل ویابـه   

اوطلب در قوای پولیس و یـا  صورت د
ادارات دارای تشکیالت نظامی مشـابه  

.استخدام  می شود
ارتقای افسر یا ساتنمن از : ترفیع -۶
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ـ  اءلوې رتبې ته د افسر یا ساتنمن ارتق

.ده
حهد تطبیق سا
:درېیمه ماده

ددې قانون حکمونه دکورنیو چـارو د  
وزارت، دملي امنیت دعمومي ریاست او 

ــ ـــد ن ـــظامي تشکی رونکو ـالتو ل
افسرانو باندې اونورواداراتو پرساتنمنانو

.تطبیقېي
د افسرانو او ساتنمنانو ردیف او رتبې

:لورمه ماده
د پولیسو افسران له پورته خه کته ته 

فونو او لسو رتبو او ساتنمنان په دریو ردی
په یوه ردیف او دریو رتبو په الندې ترتیب 

:سره تصنیفېي
په رتبو کې شامل عالیرتبه : لومی ردیف

:افسران
.ستر پاسوال دستر جنرال معادل-۱
.لوی پاسوال در جنرال معادل-۲
.پاسوال د تورن جنرال معادل-۳
.مل پاسوال د برید جنرال معادل-۴

په رتبه کې شامل لو رتبه : یم ردیفدوه

رتبۀ موجوده بـه یـک رتبـۀ بـاالتر    
.می باشد

ساحۀ تطبیق
:مادۀ سوم

احکام این قـانون بـاالی افسـران و   
ــه،   ــور داخل ــاتنمنان وزارت ام س

ادارات ایرریاست عمومی امنیت ملی وس
ــق   ــامی تطبی ــکیالت نظ دارای تش

.می گردد
ساتنمنانردیف ورتب افسران و

:مادۀ چهارم
افسران پولیس درسه ردیف وده رتبـه  
وساتنمنان در یک ردیف وسه رتبه از باال 
به پائین بـه ترتیـب ذیـل تصـنیف     

:گردندمی
افسران عالیرتبـه شـامل  : ردیف اول

:رتب
.ترجنرالستر پاسوال  معادل س-۱
.لوی پاسوال معادل دگرجنرال-۲
.پاسوال معادل تورن جنرال-۳
.مل پاسوال معادل بریدجنرال-۴

افسران بلند رتبـه شـامل   : ردیف دوم
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:افسران

.سمونوال د روال معادل-۱
.سمونمل د رمن معادل-۲
.سمونیار د جن معادل-۳

په رتبه کې شامل ـوان  : درېیم ردیف
:افسران

.ارمن د تورن معادل-۱
لومی ارن د لـومي بریـدمن   -۲

.معادل
دوه یم ارن د دوه یـم بریـدمن   -۳

.معادل
:ونپه وې رتبد د: ردیفد ساتنمنانو

لومی ساتنمن د قدمدار سرپرکمشر -۱
.معادل

دوه یم ساتنمن د قدمدار سرپرکمشر -۲
.د مرستیال معادل

.درېیم ساتنمن د سرپرکمشر معادل-۳

:رتب
.سمونوال معادل دگروال-۱
.سمونمل معادل دگرمن-۲
.سمونیار معادل جگن-۳

افسـران جـوان شـامل    : ردیف سوم
:رتب

.ورنارمن معادل ت-۱
لومی ـارن معـادل لـومی    -۲

.بریدمن
ــم -۳ ــادل دوه ــارن مع  ــم دوه

.بریدمن
: شامل رتب: ردیف ساتنمنان

ی ســـاتنمن معـــادل لـــوم-۱
. سرپرکمشرقدمدار

دوهم سـاتنمن معـادل معـاون    -۲
.سرپرکمشر قدمدار

.م ساتنمن معادل سرپرکمشرېيدر-۳
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دوه یم فصل

تقرر، استخدام او تبدیلي
دتقرر او استخدام عمومي شرایط

:پنمه ماده
ص د جدیدالتقرر افسر یـا  هغه شخ)۱(

ساتنمن په توه منل کېدای شي چـې د  
:الندو شرایطو لرونکی وي

.د افغانستان تابعیت ولري-۱
کلونوخه ل او ۱۸د هغْه عمر له -۲
.کلونو خه زیات نه وي۳۰له 
له افغاني والدینو خه زېېدلی وي -۳

.او بهرن زوجه یا زوج و نه لري
کې غیتوب ونه په سیاسي وندونو-۴

.لري
د جسمي او روحي سالمت وتیـا  -۵

.ولري
له یوْه کال خه زیات په تنفیـذي  -۶

.حبس محکوم شوی نه وي
په مخدره موادو او الکولي مشروباتو -۷

.ی نه ويرود
سانتي مترو ) ۱۶۰(د نارینه وو قد له -۸

سانتي متروخه ) ۱۵۰(او د و قد له 

فصل دوم
تقرر،استخدام وتبدیلی

ط عمومی تقررواستخدامشرای
:مادۀ پنجم

شخصی به حیث افسر یاسـاتنمن  )۱(
پذیرفته شده میتواند کـه  جدید التقرر

:واجد شرایط ذیل باشد
.تابعیت افغانستان راداشته باشد-۱
۳۰سال کمترو از ۱۸سن وی از-۲

.سال بیشترنباشد
از والدین افغان تولد شده و زوجه یا -۳

. دزوج خارجی نداشته باش
در احزاب سیاسی عضویت نداشته -۴

.باشد
توانایی جسمی وسـالمتی روحـی   -۵

.داشته باشد
به حبس تنفیذی بیش ازیک سـال  -۶

.محکوم نشده باشد
به مواد مخدرومشروبات الکـولی  -۷

.معتاد نباشد
سانتی متر وقد )۱۶۰(قد ذکور از -۸

سانتی متر کمتر نباشد    ) ۱۵۰(  اناث از
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ریاست عمومي امنیت يد ملل نه وي،

.يديامر خه مستثنېمنسوبین له د
د بست له موجودیت پرته، د افسر ) ۲(

.او ساتنمن تقرر او استخدام جواز نه لري
د دوه یم ارن د تقرر شرایط

:شپمه ماده
هغه شخص د دوه یم ارن په توه )  ۱(

مقررېدای شي چې ددې قانون په پنمه 
ره د ماده کې پر درج شوو شرایطو برسې

:الندو شرایطو لرونکی هم وي
له دپولیسو له اکام او یا په بهرکې -۱

د سانسېخه د لسسو ؤمتحصيليورته 
. سند ولريفراغت

سسو خـه  ؤله متحصيالتود لوو -۲
ې ادارفراغت سند ولري او د سانس د ېلد

د مسلکي اساساتو د زده کې د کورس 
.ويدوره یې په بریالیتوب سره تېره کې 

ـ فقره) ۱(په ېمادېد د) ۲( درج ېک
فارغان له یــوه کال قدم سـره  يشو

.یم ارن په رتبه مقررېيهد دو
دې منظور د لېسانس دوره لورکاله ه پ

.ده

ت عمومی امنیت ملی از منسوبین ریاس
. این امر مستثنی میباشد

تقررواستخدم افسروساتنمن، بدون ) ۲(
. نداردموجودیت بست جواز

شرایط تقرردوهم ارن 
:مادۀ ششم

ــث دوه) ۱( ــه حی ــی ب ــشخص م ی
بـر  هارن مقررشده میتواند که عالو

شرایط مندرج مادۀپنجم این قانون،واجد 
:شرایط ذیل نیزباشد

راغت لسـانس از اکـادمی   سند ف-۱
از پولیس ویا مؤسسات تحصیلی مشابه 

.را  داشته باشدخارج کشور
سندفراغت لسانس را ازمؤسسات -۲

تحصیالت عالی داشته و دورۀ کـورس  
را مربوط آموزش اساسات مسلکی ادارۀ

.مؤفقانه سپری نموده باشد
این ماده به ) ۱(فارغان مندرج فقرۀ )۲(

یکسال قدم مقـرر  رتبۀ دوهم ارن با 
.می شود

دورۀ لسانس به این منظور چهار سـال  
.می باشد
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ه سانس خه د تحصـیل لـو  ېله ل) ۳(

ېکاو ترفېعموده د افسر په قدم بریال
.کېيمحاسبه

د فارغان يد بکلوریا د سند لرونک) ۴(
د درج شوو ېقانون په پنمه ماده کېد

نیولو سره ، په هغه ېشرایطو له په پام ک
م ارن ید دوهيکوالی شېصورت ک

د ېادارېد اوندېچيه مقرر شپه تو
، پـه  ېد کورسونو بشپه دوره ييافسر

دغـه ول  ي،ره کـ ېبریالیتوب سره ت
سانس د ېد لاکادمد افسران د پولیسو 

رتبو سره د هغوی د رتبـو د  فارغانو له
د خدمت دننه يتعادل په منظور، مکلف د

ه او د لومارن يکورسونو دوره بشپ
لپاره لور کاله ارتقاء او ارمن رتبو ته د 
.يره کېتېموده په هره رتبه ک

د ساتنمن د استخدام شرایط  
:اوومه ماده

هغه شخص د درېیم ساتنمن په توه ) ۱(
ددې قانون د پنمـې  استخدامېي چې

مادې دحکم له په پام کې نیولو سـره د 
زده کـې  مسلکي اساساتو دې دادار

مدت تحصیل موفقانـه بـاالتر از   ) ۳(
لسانس در قدم و ترفیع افسر محاسـبه  

.گردد می
فارغان دارای سند بکلوریـا بـا   ) ۴(

در نظر داشت شرایط مندرج مادۀ پنجم 
این قانون در صورتی می توانند به حیث 

مقرر گردند که دورۀ مکمل ارندوهم 
کورس های افسری ادارۀ مربوطـه را  

چنین افسران بـه  ، موفقانه سپری نمایند
منظور تعادل رتـب آنهـا بـا رتـب     
ــولیس  ــان لســانس اکــادمی پ فارغ
ــای   ــورس ه ــد دورۀ ک ــف ان مکل

ء به اداخل خدمت را تکمیل و برای ارتق
ارمن مدت ارن و ی مورتبه های ل

رتبــه ســپری چهارســال را در هــر
.نمایند 

شرایط استخدام ساتنمن
: مادۀ هفتم

ــث در )۱( ــه حی ــی ب ــيشخص م ې
ساتنمن استخدام می شود که با رعایت 
حکـــم  مـــادۀ پـــنجم ایـــن 
ــی   ــای تعلیمـ ــانون دوره هـ قـ
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دورې یې د هېواد په دننه په یوْه له تعليمي
مرکزونوکې په بریالیتوب سره تېره تعليمي

ې له الرې ادارېد اوندکې وي او یا 
دزده کې لپاره له هېواد خه بهر تـه  

وې دوره یې پـه  لېل شوی وي او نوم
.بریالیتوب سره تېره کې وي

یم ساتنمن په توه ه هغه شخص د دو)۲(
استخدامېي چې ددې قانون د پنمـې  
مادې دحکم له په پام کې نیولـو سـره   
دبنسیزې یا ثانوي دورې دفراغت سند 
دپوهنې له وزارت خه او د مسـلکي  

دورې بریالی تعليمياساساتو دزده کې 
تعليمـي ې له یـوْه  ادارېد اوندسند 

ې د اونـد بهر مرکزخه یا له هېواده
.ې په موافقې سره ولريادار

من د تبدیل شرایطند افسر او سات
:اتمه ماده

په لو بسـت کـې د افسـرانو او    )۱(
شرايطو خه په ېله الندساتنمنانو تبدیلي 

:شي یداېتر سره كېيوه ك
.ـ د بست موجودیت۱
و د ـو خـدمتونو   ـ د اتیا، وتیا ا۲

آموزش اساسات مسـلکی اداره را در  
تعلیمـــی یکـــی ازمراکـــز 

داخل کشور موفقانه سپری نموده و  یااز 
وطه جهت آموزش بـه  طریق ادارۀ مرب

خارج از کشور اعزام ودورۀ مذکور را 
. موفقانه سپری نموده باشد

م سـاتنمن  یشخصی به حیث دوه) ۲(
استخدام می شـود کـه بـا رعایـت     
حکم مادۀ پنجم این قانون سند فراغت 
ــانوی  ــی یاثـــ دورۀ اساســـ
را از وزارت معارف  وسند موفقانۀ دوره 

را های تعلیمی آموزش اساسات مسلکی
ازیکی ازمراکزتعلیمی ادارۀ مربوطه ویا 

دارۀ مربوطه از خارج کشور ابه موافقت 
.داشته باشد

ساتنمنشرایط تبدیلی افسرو
:مادۀ هشتم

تبدیلی افسران وساتنمنان در بست ) ۱(
بلندتر تحت یکی از شرایط ذیل صورت 

:گرفته می تواند
.موجودیت بست-۱
ضرورت ،شایستگی وارایه خدمات -۲
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رشتې په تحصيليواندې کول د هغو د 

.نظرکې نیولو سره
په ورته بست کې دافسر یا سـاتنمن  )۲(

تبدیلي دامنیتـي، جـوي او د امنیتـي    
جزوتامونو د موقعیت د شرایطو له په پام 
کې نیولو او د سجل دیـوې دورې پـه   

.بشپېدو سره صورت مومي
له اصلي رتبې خه په کته بسـت  )۳(

ېله النـد افسر یا ساتنمن تبدیلي کې د
ـ ترسره كېشرايطو خه په يوه ك یداې

:شي
.تشکیالتي تنقیص-۱
روندوالي د كمولـو پـه   دد كار د -۲

د روغتیایي کمېسیون دنظر مطابق منظور
.  روغتیایي وضع

هغه افسر او ساتنمن چې ددې مادې ) ۴(
فقرې تر شرایطو الندې ـکتني  ) ۳(د 

شـوی دی، د نومـوو   بست ته تبدیل
 شرایطو د لرې کېدو په صورت کې لو

.بست ته اکل کېدای شي
افسر او ساتنمن د تبدیل د حکم تر ) ۵(

رسمي ابالغېدو پورې، خپلې اصلي دندې 
.ته ادامه ورکوي

بهتر با نظر داشـت رشـتۀ تحصـیلی    
.آنها

تبدیلی افسر یا ساتنمن در بسـت  )۲(
جوی مشابه با نظر داشت شرایط امنیتی،
مال ـو موقعیت جزوتام های امنیتی واک

ــورت   ــجل صـ ــک دوره سـ یـ
.می گیرد

تبــــدیلی افسریاســــاتنمن ) ۳(
دربست پائینترازرتبۀ اصلی تحت یکـی  
ــه   ــورت گرفت ــل ص ــرایط ذی ازش

:ندمی توا
.تنقیص تشکیالتی-۱
وضع صحی مطابق نظرکمیسـیون  -۲

ــت   ــل ثقل ــه منظورتقلی ــحی ب ص
.کار

ــت   ) ۴( ــه تح ــاتنمن ک افسروس
این ماده بـه بسـت   ) ۳(شرایط فقرۀ 

پائینترتبدیل شده است ، درصورت رفع 
شرایط مذکور به بست بلندترتعیین شده 

.می تواند
افسروساتنمن الی ابالغ رسمی حکم ) ۵(

لی، به وظیفۀ اصلی خـود ادامـه   تبدی
.می دهد
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که چېرې افسر یا ساتنمن د ارزونې )۶(

په وخت کې د اوندو آمرینو لـه خـوا   
بـل  مساعد سجل ترالسه نه کی شـي  

.موقعیت ته یا بل واحد ته تبدیلېي
د تقرر، استخدام او تبدیل واک

:نهمه ماده
د افسر او ساتنمن تقرر، استخدام او )۱(

تبدیلي له احوالو سـره سـم د النـدې    
:مقاماتو له واکونو خه دي

عالي رتبه افسر، د کورنیو چـارو د  -۱
رئیس او د عمومي امنیت د ي، د ملوزیر

ادارو شـکیالتو لرونکـو   تيورته نظام
مرینو په واندیز او آمدرجه اعطاء ودل

د جمهور رئیس په منظور.
امنیـت او د ورتـه   يد پولیسو، مل-۲

لو رتبـه  اداروتشکیالتو لرونکو ينظام
عمـومي  معینانو یـا د  افسر، د اوندو 

ریاستونو د رئیسانو پـه وانـدیز او د   
د ېراداېیا د اوندکورنیو چارو د وزیر 

لومدرجې اعطاء آمرپه منظور.
وان افسـر، د اونـدو عمـومي    -۳

ریاستونو د رئیسانو یا د هغو د معـادلو  

هرگاه افسر یا سـاتنمن از طـرف   )۶(
آمرین مربوط حین ارزیابی سجل مساعد 
اخذ نموده نتواند به موقعیت دیگریـا  

.واحد دیگری تبدیل می گردد
صالحیت تقرر، استخدام و تبدیلی 

:مادۀ نهم
وتبدیلی افسـر استخدام وتقرر،)۱(

ل ازصـالحیت   ساتنمن حسب احـوا
:مقامات ذیل می باشد

افسر عالیرتبه، به پیشـنهاد وزیـر   -۱
امورداخله، رئیس عمومی امنیت ملـی  

دارای مرین اعطاءدرجه اول اداراتوآ
منظوری رئیس تشکیالت نظامی مشابه و

.جمهور
افسربلند رتبه پولیس، امنیت ملی و -۲

دارای تشکیالت نظامی مشابه به ادارات
نان یا رؤسای ریاست های پیشنهاد معی

عمــومی مربــوط و منظــوری وزیــر 
اول ادارۀ مراعطاء درجهامورداخله یا آ

.مربوطه
افسر جوان، به پیشنهاد رؤسـای  -۳

ریاست های عمومی مربوط یا قوماندا ن 
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قوماندانانو په واندیز او د اوند ُمعین په 

.ورظمن
ــه  -۴ ــانو او د امنی ــاتنمن درئیس س

پـه  نوالېژپندانانو په واندیز او د اقوم
منظور .

لرونکـو  د نظامي تشـکیالتو پـه  ) ٢(
وزارتونو او اداروکې د وان افسـر او  
ساتنمن  تقرر، اسـتخدام او تبـدیلي د   
اوندو وزیرانو او لوم درجې اعطـاء  

.آمرینو له واکونو خه دي
د سرپرست توظیفول

:لسمه ماده
د او ساتنمن په اونده قطعه کې د افسر 

یا غیبېدو په صورت ، ناسوبتوب کمبود 
او شي بل افسرکې، واکمن آمر کوالی

د سرپرست په توـه توظیـف   ساتنمن
.کي

د درج شوي ېسوانحو په دفتر کد 
سن تثبيت او معتبر ل 

:یوولسمه ماده
د افسرانو او سـاتنمنانو سـن د  ) ۱(

تابعیت د تذکرې دېماموريت په پيل ك

های معادل آنهـا ومنظـوری معـین    
.مربوط

ساتنمن بـه پیشـنهاد رؤسـا و   -۴
ــوری   ــه ومنظ ــدانان امنی قومان

.نوالپیژ
ــتخدام و ) ٢( ــرر، اس ــدیلیتق تب

ــاتنمن در  ــوان وسـ ــر  جـ افسـ
وزارت ها و ادارات دارای تشـکیالت  
نظامی از صـالحیت وزرای مربـوط   

.و آمرین اعطاء درجه اول می باشد
توظیف سرپرست

: مادۀ دهم
درصورت کمبود ، غیرحاضری یا غیابت 
افسر و سـاتنمن درقطعـۀ مربـوط،    

ـ آمرذیصالح می ـ واندـت ر و ـافس
ری را به حیث سرپرست ـساتنمن دیگ

.توظیف نماید
تثبیت و معتبر شمردن سن منـدرج  

دفتر سوانح 
:مادۀ یازدهم

سن افسران وسـاتنمنان در آغـاز   ) ۱(
ماموریت به اساس تذکره تابعیـت در  
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پر بنس په قلمي سوانحوکې د هغو پـه  

.خپل لیک او لیکنه تثبیتېي
د افسرانو او ېاعد په وخت کد تق) ۲(

ته ساتنمنانو سن د هغوی د سوانحو دفتر 
ـ سره تثبیتېپه کتن د افسـر او  ي اوې

کـې د درج  ساتنمن د سوانحو په دفتر 
د تابعیت په تذکره وی دهغشوي سن یا 

، د سوانحو ېد اختالف په صورت کېک
درج شوی سن د اعتبـار و  ېپه دفتر ک

.دی 
ياو ساتنمن په قلمد افسر ېرېکه چ) ۳(

دو ور او میاشـت  ېېد زېسوانحو ک
یکال لیکل شوېاو یوازيمعلومه نه و

د ېیـواز ( ېپه وخت کېد محاسبيو
ېد میاشتېدهماغه کال د تل) تقاعد لپاره 

.یلومی د اعتبار و د
د سوانحوپه ېچېپه هغه صورت ک) ٤(

میاشت او کال معلوم او د افسرېدفتر ک
، يدو ور معلومه نه وېېد زنمنساتاو

دو ېېپنلسمه ور د زېمیاشتېد هماغ
يورمنل کې.

د تقاعد ود هغو افسرانو او ساتنمنان) ٥(
ېپه تثبیت او سنجولو کېد حقوقو د مود

سوانح قلمی به خط و کتابت خود آنها 
.تثبیت می شود

سن افسـران و سـاتنمنان حـین    ) ۲(
بــا مالحظــۀ دفتــر ســوانح تقاعــد

ــروز  ــت و در صــورت ب شــان تثبی
ــدرج     ــن من ــین س ــتالف ب اخ
دفتر سوانح افسر یا ساتنمن و تـذکرۀ  
ــن   ــا ســ ــت آنهــ تابعیــ
مندرج دفتـر سـوانح مـدار اعتبـار     

.می باشد
هر گاه در سوانح قلمی افسـر و  ) ۳(

ساتنمن روز و ماه تولد معلوم نباشـد و  
صرف سال تحریرگردیده باشد حـین  

اول مـاه  ) صرف برای تقاعد( محاسبه 
میــزان همــان ســال قابــل اعتبــار 

.می باشد 
در صورتی که در دفتـر سـوانح   ) ٤(

ــد   ــوم و روز تول ــال معل ــاه و س م
افسـروساتنـمن معـلوم نباشـد روز 

پانزده هم همان ماه روز تولـد قبـول   
.شود می

در تثبیت و سنجش حقوق تقاعـد  )٥(
به اساس سن و افسران و ساتنمنان که 
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پـر بنسـ   ېموجوده رتباو د سن ېچ

یا له هغه موده ېشپ میاشتيېمتقاعد ک
شپو او له يېخه زیات یو کال حساب

.يېمیاشتو خه له موده نه حساب
تحلیف

:دوولسمه ماده
امنیت او ي، ملهغه شخص چې د پولیسو

په تشکیالتو لرونکو اداراتو يد ورته نظام
واکونوکې شاملېي، مکلف دي الندې 

:حلف پرای کي
په نوم سوند یـادوم  ) ج(دلوی خدای( 

او ياسالم مقدس دین خه پیروله چې
 وطن، خلکو او دافغانسـتان  کوممالت

واوسـم،  یاسالمي جمهوریت ته رېتین
دنده ییز قـوانین او وجایـب تعمیـل    
دافغانستان د قلمرو له سـاحې خـه   
حراست او ساتنه او د خپلو دندو د ترسره 

او بې پلوه عمل یکولو په الره کې رېتین
وکم، د قوانینو د حکمونو په تنفیـذ او  

کم، د دندې د عملي کولوکې اهمال ونه 
ترسره کولو په الره کې د خپل ان لـه  

دې ه کم او په سرندنې خه دریغ ون

رتبۀ موجوده متقاعد می گردند مـدت  
شش ماه یا بیشتر از آن یک سال حساب

می شود و مدت کمتر از شـش مـاه   
.محاسبه نمی گردد

تحلیف
:مادۀ دوازدهم

شخصی که شامل قوای پولیس، امنیت 
ملی و ادارات دارای تشکیالت نظامی 
مشابه می گردد ،مکلف است حلف آتی 

:را بجا آورد
ــیم   (  ــد عظ ــام خداون ــه ن ) ج(ب

سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسالم 
ــه   ــوده ب ــت نم ــروی و حمای را پی

مردم وجمهوری اسالمی افغانستان وطن،
ــوده، ــب صــادق ب ــوانین و وجای ق

ــوی را ــل از وظیفـــ تعمیـــ
ساحۀ قلمـرو افغانسـتان حراسـت و   

ــایف  ــام وظ ــداری و در راه انج پاس
ه عمـل  خویش صادقانه و غیر جانبداران

نموده در تعمیل و تنفیذ احکام قـوانین  
اهمال نورزیده از ایثار جان خویش در 
راه ایفای وظیفه دریغ نکرده و از هـر  
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الره کې له هر ول سرغونې خه ه 

).وکم
درېیم فصل

او وجایبونهحقوق، امتیاز
ونهحقوق او امتیاز
:دیارلسمه ماده

افسر او ساتنمن د النـدې حقوقـو او   
:و لرونکي ديونامتیاز

له اجزاوو او ضـمیمو  ۀ غمعاش د ه-۱
.سره

.البسه-۲
.اعاشه-۳
.اسکان-۴
.رخصتي-۵
.ترفېع-۶
.روغتیایي خدمتونه-۷
.تقدیر او مکافات-۸
له تحصـیلي بورسـونوخه ـه    -۹

.اخیستل
.ءاستعفا-۱۰
.تقاعد-۱۱
ددې قانون د حکمونو او د نورو -۱۲

گونه تخلف در این راسـتا اجتنـاب   
).نمایم

فصل سوم
امتیازات ووجایبحقوق،

حقوق وامتیازات
:مادۀ سیزدهم

افسر وساتنمن دارای حقوق وامتیازات 
:شندذیل می با

معــاش بــااجزاء وضــمایم   -۱
.آن
.البسه -۲
.اعاشه -۳
.اسکان-۴
. رخصتی-۵
.ترفیع-۶
.خدمات صحی-۷
.تقدیرومکافات-۸
اســـتفاده ازبـــورس هـــای -۹

. تحصیلی
.استعفاء -۱۰
.تقاعد-۱۱
سایرحقوق ،امتیازات وتأمینـات  -۱۲
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اوندو تقنیني سندونو مطابق نورحقوق، 

. او ولنیز تْامیناتامتیازونه
ونهمعاش او نور امتیاز

:وارلسمه ماده
مرکزونو تعليمي افسر او ساتنمن له ) ۱(

سسوخه د فراغت له نېې ؤمتحصيليیا 
دې قانون کې د نـورو  ه ه د معاش او پن

.مستحق ديونودرج شوو حقوقو اوامتیاز
افسر او ساتنمن چې د مْوقت ۀهغ)  ۲(

اشي، پدې قانون احتیاط په موقف کې ر
و تکې له درج شوو معاش،حقوقو او امتیازا

.خه برخمن کېي
د افسرانو او ساتنمنانو د معـاش او  ) ۳(

امتیازاتو اندازه د هغـوی د خـدمت د   
کلونو او د رتبو له په پام کې نیولو سره د 

اکل شوي نـورم مطـابق چـې د    ۀهغ
ې داسله خوا تثبیتېي، وزیرانود شوري

د افسـر یـا   ېرېکه چيېکورکول 
د معاش له ېد رتبيساتنمن رتبه لوه و

د او په هغه صورت کې چې امتیاز خه 
د بست د يافسر یا ساتنمن بست لو و

اخیستل کېيمعاش له امتیاز خه حقوق

اجتماعی طبـق احکـام ایـن قـانون     
.وطوسایراسناد تقنینی مرب

معاش وسایر امتیازات
: مادۀ چهاردهم

افسر وساتنمن ازتاریخ فراغـت  ) ۱(
ازمراکز تعلیمی یا مؤسسات تحصـیلی  
مستحق معاش وسایر حقوق وامتیازات 

.باشندمندرج این قانون می
ــه در) ۲( ــاتنمن کــ افسروســ

بگیـرد، از موقف احتیاط مؤقت قرار
حقوق وامتیازات منـدرج ایـن   معاش،

.گرددفید میقانون مست
اندازۀ معاش وامتیـازات افسـران   ) ۳(

وساتنمنان با درنظرداشـت سـالهای    
خدمت و رتب شـان مطـابق نـورم    
معینه که از طرف شورای وزیران تثبیت 

،می گردد طوری پرداخته مـی شـود  
اگر رتبـه افسـر و سـاتنمن بلنـد     
باشد از امتیاز معاش رتبه و در صورت 

لند باشد از که بست افسر و ساتنمن ب
ــاش  ــاز معـــــ امتیـــــ
بست حقوق اخذ و سـایر امتیـازات   
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د هغْه اکل شوي نورم او نور امتیازات 

له خـوا  مطابق چې د وزیرانو د شوري
.تثبیتېي، ورکول کېي

د ملي اردو د افسرانواو بریدمالنو د ) ۴(
معاشاتو د زیاتېدو پـه وخـت کـې، د    
پولیسو، ملي امنیت او د نظامي تشکیالتو 
لرونکو نورو ادارو افسرانو او ساتنمنانو 

.معاشونه هم زیاتېي
د تقرر او استخدام  په وخت کـې  

امتیازي معاش
:پنلسمه ماده

سسو او اوندو ـوونیزو  ؤد تحصیلي م
سو فارغان د افسر یا سـاتنمن پـه   سؤم

توه، د تقرر او استخدام په وخت کې د 
ــاش    ــازي مع ــتې امتی ــوې میاش ی

.مستحق دي
امتیازي معاش
:شپاسمه ماده

ې حاالتو كېپه الندافسر او ساتنمن )۱(
پر اصلي معاش برسېره، له امتیازي معاش 

:خه هم برخمن کېي
د لفعل الـوتنې  اد نظامي الوتکو د با-۱

مطابق نورم معینه که ازطرف شـورای  
پـرد اختـه   گردد،وزیران تثبیت می

.شودمی
حین افزودی معاشـات افسـران   )۴(

وبریدمالن اردوی ملی ، معاشات افسران 
وساتنمنان پولیس ،امنیت ملی وسـایر  

افزود ادارات دارای تشکیالت نظامی نیز 
.می گردد

ومعــاش امتیــازی حــین تقــرر
استخدام 

: مادۀ پانزدهم
فارغـــان مؤسســـات تحصـــیلی 
ــین   ــوط، ح ــی مرب ــز تعلیم ومراک
تقررواستخدام به حیث افسریا سـاتنمن  
ــازی مســتحق یکماهــه معــاش امتی

.می باشند
معاش امتیازی
:مادۀ شانزدهم

ــاتنمن در) ۱( ــر وس ــاالت افس ح
ـ   آتی عـالوه  ازلی،بـر معـاش اص

:معاش امتیازی نیز مستفید می شوند
ال اجرای باالفعـل پـرواز  ـدرح-۱
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ترسره کولو په حال کې د هغو د کالس 

.له په نظر کې نیولو سره
په لرو پرتو، صعب العبور او سرحدي -۲

سیموکې په فنـي او تخنیکـي درنـو    
ترسره كولولفعل اشرایطوکې د دندو د با

.په حال کې
په مضرو شـرایطوکې د  ته روغتیا -۳

.کېپه حالدندو د ترسره کولو 
اودېدونکو موادو د ماینونو او نورو چ-۴

ترسـره  لفعل اد خنثي کولو د دندو د با
.په حال کېكولو

سسـو او د  ؤ، تحصیلي متعليميد ) ۲(
پولیسو د اساسـاتو د زده کـه ییـزو    
کورسونو د زده کوونکـو اومحصـلینو   

.لپاره، مدد معاش ورکول کېي
دې ماده کې د درج شوي امتیازي ه پ) ۳(

انـو د  معاش او مدد معاش اندازه د وزیر
.خوا تثبیت او اکل کېيه شوري ل

ویا روغتیایي خدمتونه
:اوولسمه ماده

افسـر  برحال افسر او ساتنمن او هغـه  
کاله مودې ) ۲۵(ساتنمن چې لترلْه له او

طیارات نظـامی بانظرداشـت کـالس    
.آن
درحال اجرای وظـایف باالفعـل   -۲

درشرایط ثقیل فنی وتخنیکـی منـاطق   
ــورو ــعب العبـ ــاده، صـ دورافتـ

.سرحدی
درحال اجرای وظایف درشـرایط  -۳

.مضر صحت
الفعـل  درحال اجرای وظـایف با -۴

خنثی نمودن مـاین هـا وسـایرمواد    
. منفلقه

برای متعلمین ومحصلین مؤسسات ) ۲(
تعلیمی ،تحصیلی وکورس های آموزش 
اساسات پولیس مـددمعاش پرداختـه   

.می شود
اندازۀ معـاش امتیـازی ومـدد    ) ۳(

معاش مندرج این ماده ازطرف شـورای  
.وزیران تثبیت وتعیین می گردد

خدمات صحی رایگان
:ادۀ هفدهمم

ــر   ـــال و افس ــاتنمن برح افسروس
وســاتنمن کــه حــداقل بعدازمــدت
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او يا د صـعب العـالج   خدمت وروسته 

بنس متقاعد شوي وي، پخپله پر یمريض
له ويـا روغتيـايي   او د هغوی خپلوان

له اوندو روغتیایي ۀپه یوخهخدمتونو
.مرکزونو کې، برخمن کېي

:دې منظور عبارت دي لهه خپلوان پ
زوج، زوجه، بې مېه لور او هغـه  -۱

کلنی سن یې بشپ کی ) ۱۸(زوی چې 
یـا تحصـیل   تعليمنه وي، معلول یا په 

.بوخت وي
، بې مېه خور او نیکه ، اناپالر، مور،-۲

ـن یې کلـنی س) ۱۸(هغه ورور چـې 
یا تعليمبشپکی نه وي، معلول او یا په 

دې شرط چـې  ه تحصیل بوخت وي، پ
افسر یا ساتنمن د هغو د معیشت متکفل 

.وي
د درملنې د مودې معاش او امتیازونه

:اتلسمه ماده
هغه افسران، ساتنمنان او ساتونکي چې د 

له امله یا د هغې په علت اءدندې د اجر
ه هېواد کې د ننه ناروغ یا پي کېي  او پ

یا بهر تر درملنې الندې نیول کېـي، د  

ــابر  )۲۵( ــا بن ــدمت و ي ــال خ س
مريضی صعب العالج متقاعد گردیـده  
باشند، خود واقارب آنها از خـدمات  

مراکز مر بوط،صحی رايگان دریکی از
.مستفید می گردند

: اقارب به این منظورعبارت انداز
ــد -۱ ــر ب ــه، دخت ون زوج، زوج

سـالگی را  )۱۸(شوهروپسری که سن
تکمیل نکرده،معلول یا مصروف تعلیم یا 

. تحصیل باشد
پدر، مادر، پدر کالن ، مادر کالن ، -۲

ه سن ـرادری کـخواهربدون شوهر وب
سالگی را تکمیل نکرده،معلول ویا )۱۸(

مصروف تعلیم  یا تحصیل بوده، مشروط 
براینکه افسر یاساتنمن متکفل معیشـت  

.باشدآنها 
معاش وامتیازات مدت تداوی

:مادۀ هجدهم
افسران ،ساتنمنان وساتونکی های که در 
اثر اجرای وظیفه یا به علت آن مریض یا 
مجروح می گردند وتحت تـداوی در  
داخل یا خارج کشور قرار می گیرند الی 
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درملنې ترپایه له معاش اونورو امتیـازونو  
خه ددې قانون د حکمونومطابق برخمن 

.کېي
او تحصیل د دورې حقوق او تعليمد 

امتیازونه
:نولسمه ماده

هغه افسر او ساتنمن چې د هېواد په ) ۱(
د سسوکې ؤدننه یا بهرکې په تحصیلي م

تحصیل یا تخصصي زده کو په غرض ور 
پېژندل یا لېل کېي، د تحصیل یا زده 

دې قانون کې د درج ه کې په بهیرکې، پ
شوي معاش او نورو حقوقو او امتیازونو 

.مستحق دي
فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

شوی افسر او سـاتنمن مکلـف دی، د   
تحصیل یا زده کې د  دورې  په پای کې 

یل یا زده کې د هرې میاشتې په د تحص
لفعـل اضـافي   اواندې درې میاشتې با

.ه کې سرته ورسويعخدمت په اونده قط
د تحصیل د مودې محاسبه

:شلمه ماده
د افسر او ساتنمن د بریـالي تحصـیل   

ختم تداوی از معاش وسایر امتیـازات  
مطابق احکـام ایـن قـانون مسـتفید     

.می گردند
ــازات دورۀ تعلــیم ح قــوق وامتی

وتحصیل
:مادۀ نزدهم

افسر وساتنمن که غرض تحصیل ) ۱(
یا آموزش های تخصصی درمؤسسـات  
تحصیلی درداخل یا خارج کشورمعرفی 

درجریان تحصیل یا یا اعزام می گردند،
مستحق معاش وسایر حقوق و  آموزش،

ــانون    ــن ق ــدرج ای ــازات من امتی
.باشندمی

این )۱(ن مندرج فقرۀ افسر وساتنم) ۲(
درپایان دورۀ تحصیل ماده مکلف است،

یا آموزش در برابر هر ماه تحصیل یـا  
آموزش سـه مـاه باالفعـل خـدمت     
ــام   ــوط انج ــۀ مرب ــافی در قطع اض

.دهند
محاسبۀ مدت تحصیل

:مادۀ بیستم
مدت تحصیل مؤفقانۀ افسر وسـاتنمن  
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موده د هغوی په قدم، ترفېع او تقاعدکې 
ــرې     ــه چې ــي، ک ــبه کې محاس
ــوینې  ــې ازم ــه بهیرک ــیل پ د تحص

 ي، بیاه تېرې نبریالدندې ته توظیف ک
.کېي

د افسر او ساتنمن ستایل
:یوویشتمه ماده

هغه افسر او ساتنمن چې په سپارل ) ۱(
شوو دندوکې له انه وتیا، زورتوب او 
اتلوالی ویي د قانون د حکمونو مطابق د 

مال، ویامنوالقـابو او نغـدي   ، نان
. مکافاتو په ورکولو ستایل کېي

ـ  نغ) ۲( او زاءدي مکافات چې لـه اج
ضمایمو سره د یوې میاشتې معاش متضمن 

لوم د دي، د اوند آمر په واندیز او 
آمر په منظور یا راسـًا د  ءدرجې اعطا

.خوا ورکول کېيه نوموي مقام ل
کرایه او سفریه

:دوه ویشتمه ماده
هغه افسران او ساتنمنان چې نوي مقرر یا 

پخپله او د کورن استخدام یا تبدیلېي، 
د تثبیت خوا ه د وزیرانو د شوري لغي یې 

ــبه  ــدآنها محاس ــدم،ترفیع وتقاع درق
ــردد ــی گ ــاه د.م ــان هرگ رجری

تحصیل،امتحانات را مؤفقانـه سـپری   
ننمایند،مجددًا بـه وظیفـه توظیـف    

.گردندمی
تقدیر افسروساتنمن

: مادۀ بیست ویکم
اجرای وظایف افسروساتنمن که در) ۱(

شـجاعت و محوله ازخود شایستگی،
قهرمانی تبارزدهند، با اعطای نشـان ،   
مدال، القاب افتخاری ومکافات نقدی 

.قانون تقدیرمی شوندطبق احکام 
مکافات نقدی که متضمن یکمـاه  ) ۲(

معاش با اجزاء وضمایم آن می باشد،به 
پیشنهاد آمرمربوط ومنظوری آمراعطای 
درجه اول ویا راسـًا ازطـرف مقـام    

.مذکوراعطاء می شود
کرایه وسفریه

: مادۀ بیست ودوم
افسران وساتنمنان که جدیـدًا مقرریـا   

ند، خـود  شـو استخدام ویا تبدیل می
واعضای فامیل آنها طبق نورم تثبیت شده 
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نورم مطابق د کرایې او سفریې مستحق شوي 

.پېژندل کېي
د تحقیق او محاکمې  د دورې حقوق 

او امتیازونه
:درویشتمه ماده

که چېرې افسر او ساتنمن د جرمونو )۱(
په ارتکاب تورن شي د نظارت، توقیف، 

د هغه وخته چـې  تر ېپه موده کتحقیق
ء نـه  احکم سره په جزيپه نهائېمحکم

د هغـوی دوظیفـوي   محکوم شویيو
نـول  نـه  اءحقوقو اوامتیازونو اجر

.کېي
فقـره  ) ۱(که چېرې ددې مادې په ) ۲(

کې درج شوی افسر او ساتنمن د واکمنې 
محکمې تر پرېکې پورې، موقتاً پرېودل 
شي، اداره مکلفه ده هغه کار ته توظیف 

دې صورت کې افسر یا ساتنمن ه پ. کي
دې قانون کې له ولو درج شوو حقوقو ه پ

.او امتیازونوخه برخمن کېي
که چېرې افسر یا ساتنمن په تنفیذي ) ۳(

د هغه معاش او نـور  حبس محکوم شي،
حکـم د  يد نهـائ ېامتیازونه د محکم

ازطرف شورای وزیران، مستحق کرایه 
.شوندوسفریه شناخته می

حقوق وامتیـازات دورۀ تحقیـق   
ومحاکمه

:مادۀ بیست وسوم
هرگاه افسروساتنمن به ارتکـاب  ) ۱(

جرایم ،مورد اتهام قرارگیرنـد،اجرای  
حقوق وامتیازات وظیفوی آنها درمدت 

توقیف، تحقیق تا زمانیکه بـه  نظارت،
ــوم   ــه محک ــائی محکم ــم نه حک
به جزاء نگردد معطل قـرارداده نمـی   

. شود
ــاتنمن  )۲( ــا س ــر ی ــاه افس هرگ

این ماده تـا فیصـلۀ   ) ۱(مندرج فقرۀ 
اداره محکمۀ ذیصالح مؤقتًا رها گردد ،

ه کار توظیف ـت وی را بـمکلف اس
در ایـن صـورت افسـر یـا     . نماید

م حقوق و امتیازات مندرج ساتنمن از تما
.این قانون مستفید می گردد 

هرگاه افسریا ساتنمن بـه حـبس   ) ۳(
تنفیذی محکوم گردد، معاش و سـایر  
امتیازات وی اعتبار از تاریخ صدور حکم 
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.يېخه قطع کېېدو له نېصادر

د محاکمې که چېرې افسر یا ساتنمن) ۴(
په پایله کې د تعلیقي حبس په مجـازاتو  
محکوم شي، د معاش او اوندو امتیازونو 
مستحق پېژندل کېي، په تعلیقي حبس د 
محکوم علیه ترفېع او د رتبې ارتقـاء د  
تعلیق د مودې تر تېرېدو پورې نـول  

.کېي
که چېرې افسر یا ساتنمن  په دواو ) ۵(

محکوم شي، د حبس ) يقتنفیذي او تعلي( 
فقـره  ) ۳(تنفیذي حبس په برخه کې په 

کې درج شوی حکم او د تعلیقي حـبس  
فقره کې ) ۴(په برخه کې ددې مادې په 

.درج شوی حکم د تطبیق و دی
وجیبې

:لېریشتمه ماده
افسران او ساتنمنان د النـدې وجیبـو   

:لرونکي دي
ماده کې درج ) ۱۲( ددې قانون په -۱

.شوې ژمنې
.ساتنهواد د ملي و د هې-۲
د قانون د حکمونو مطابق د دندې په -۳

.نهائی محکمه قطع می گردد
هرگاه افسریاسـاتنمن درنتیجـۀ   ) ۴(

محاکمه محکوم به مجازات حبس تعلیقی 
ش وسـایرامتیازات  گردد، مستحق معا

مربوط، دانسته می شود، ترفیع وارتقای 
رتبۀ محکوم علیه به حبس تعلیقی الـی  
سپری شدن مدت تعلیق معطل قرارداده 

.می شود
دوحبسهرگاه افسریاساتنمن به هر) ۵(
محکـــوم ) تنفیـــذی وتعلیقـــی(

گردد،درقسمت حبس تنفیـذی،حکم  
ودرقسـمت حـبس   ) ۳(مندرج فقرۀ 

این مـاده  )۴(فقرۀتعلیقی حکم مندرج
.قابل تطبیق می باشد

وجایب
:مادۀ بیست وچهارم

افسران وساتنمنان دارای وجایب ذیل می 
: باشند

ــادۀ -۱ ــدرج م ــدات من )۱۲(تعه
.این قانون

.حراست ازمنافع ملی کشور-۲
حفظ اسراروظیفه درجریان وظیفه -۳
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بهیرکې او وروسته له هغې د دنـدې د  

.ساتلاسرارو
.د نظم او دسپلین رعایتول-۴
ـ ېتر الس الندد -۵ و كسانو د حقوق

ساتل او د هغوی مادي او تخنیکي تْامیناتو 
.ته پاملرنه 

کې د بشپې ناپلو اءد دندو په اجر-۶
.تولرعای

د پوهې او مسلکي مهارتونو د کچې -۷
.لوول

، وركولو توانېكارته د اود تقوي، -۸
کرکتر او عالي مورال لرل اوپه ـولنیزو  
مناسباتو او شخصي چال چلنـدونوکې  

.دعالي شخصیت ودل
سلسلې رعـایتول او د  دد مراتبو -۹

.آمرینو له قانوني اوامروخه اطاعت کول
یماتنـامې مطـابق د   د اوندې تعل-۱۰

.یونیفورم اغوستل
پـه  ېکبهیر په د تصدېد دند-۱۱

.سیاسي وندونوکې نه غیتوب
ې پـه  کبهیرپه د تصدېد دند-۱۲

مظاهرو، اعتصابونو او ولنوکې نه ون 
.کول

ــام  ــابق احکـ ــد ازآن مطـ وبعـ
.قانون

.رعایت نظم ودسپلین-۴
حفظ حقوق زیردستان ومواظبـت  -۵

ازتأمینـــات مـــادی وتخنیکـــی 
.آنان

رعایت بیطرفی کامـل دراجـرای   -۶
.وظایف

ارتقای سطح دانش ومهارت هـای  -۷
.مسلکی

ــار، -۸ ــوی، پشــت ک داشــتن تق
ــ ــارز ـکرکتروم ــالی وتب ورال ع

شخصیت درمناسبات اجتماعی وپـیش  
.آمدهای شخصی

رعایت سلسلۀ مراتـب واطاعـت   -۹
. قانونی آمرینازاوامر

ملبس بودن به یونیفورم مطـابق  -۱۰
.تعلیماتنامۀ مربوط

عدم عضویت دراحزاب سیاسی در-۱۱
.جریان تصدی وظیفه

تظــاهرات،عــدم شــرکت در-۱۲
اعتصابات و اجتماعات در جریان تصدی

.وظیفه
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د اوندو قوانینـو او مقرراتـو د   -۱۳

.حکمونو مطابق، نورې وجیبې
لورم فصل
انو موقفدافسرانو او ساتنمن

موقفونه 
: پنه ویشتمه ماده

افسر او ساتنمن د خدمت په بهیرکې په 
:له الندېنيو موقفونوکې قرارموميۀیو
.اصلي موقف-۱
.خدمتي موقف-۲
.زده کې موقفیاد تحصیل -۳
).فعال(مْوقت احتیاط موقفد -۴
يغیاب( د غیر موقت احتیاط موقف -۵

.)احتیاط 
د ېحالت كیبرد اضطرار او سفر-۶

.احتياط موقف
اصلي موقف 

مادهویشتمه شپ:
اصلي موقف هغه حالت دی چې افسر یا 
ساتنمن باالفعل په تشکیل کې په شـامل  

موجوده بست کې دنده سرته رسوي او د 
پرسونل د شمېر په جمع کـې محاسـبه   

سایروجایب وظیفوی طبق احکام –۱۳
.قوانین ومقررات مربوط

فصل چهارم
ن وساتنمنانموقف افسرا

موقف ها
:بیست وپنجمۀماد

افسر وساتنمن درجریان خدمت دریکی 
:گیرندازموقف های ذیل قرارمی

.موقف اصلی-۱
.موقف خدمتی-۲
.موقف تحصیل یا آموزش-۳
). فعال(موقف احتیاط مؤقت-۴
احتیاط ( موقف احتیاط غیر موقت -۵

.)غیابی 
موقف احتياط در حالت اضطرار و -۶

.یبرسفر
موقف اصلی

:مششمادۀ بیست و
موقف اصلی حالتی است كه افسـر و  
ساتنمن به طور باالفعل در بست شامل 
تشکیل ایفای وظیفه نموده و در جمـع  
ــبه  ــونل محاس ــود پرس ــداد موج تع
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.کېي

خدمتي موقف
:ويشتمه مادهاووه 

خدمتي موقف هغه حالت دی چې افسر یا
ساتنمن د واکمن مقام د لزوم دید له مخې 
پر اصلي دندې برسېره، په مْوقته توه د 
رسمي دندې د سرته رسولو لپاره توظیف 

خدمتي موده له شپو میاشتو خه . کېي
.زیاتېدی نشي
زده کې موقفیاد تحصیل 

:اته ویشتمه ماده
دتحصیل یا زده کې موقف هغه حالت 

اوند واکمن دی چې افسر یا ساتنمن د
مقام د موافقې پربنس دهېواد په دننه یا

بهرکې په تخصصي تحصیل یا زده کې 
.باندې بوخت وي

).فعال(مْوقت احتیاط موقفد 
:نهه ویشتمه ماده

افسران او سـاتنمنان پـه النـدې    ) ۱(
حاالتوکې د مْوقت احتیاط په موقف کې 

:راي
.تشکیالتي تنقیص-۱

.گردد می
موقف خدمتی 
:هفتممادۀ بیست و

موقف خدمتی حالتی است که افسر یـا  
ذیصالح ساتنمن به حسب لزوم دید مقام 
ــر وظیفــۀ اصــلی طــور ،عــالوه ب

قت جهت انجام وظیفۀ رسمی توظیف ؤم
مدت خدمتی از شـش مـاه   .گرددمی

.بیشتر بوده نمی تواند
موقف تحصیل یا آموزش

:تم شمادۀ بیست وه
موقف تحصیل یا آموزش حالتی است که 
افسر یا ساتنمن به اساس موافقه مقـام  
ذیصالح مربوطه در داخل یـا خـارج   

مصروف تحصیل یـا آمـوزش   کشور
.تخصصی باشد 

) فعال ( موقف احتیاط مؤقت 
:منهمادۀ بیست و

افسران و ساتنمنان در حاالت ذیل ) ۱(
ــرار  ــت ق ــاط مؤق ــف احتی در موق

:می گیرند
.تنقیص تشکیالتی -۱
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بهرکې دوامـداره  د هېواد په دننه یا -۲

.درملنه
د کشف او استخباراتو د ادارو لـه  -۳

.تْایید وروسته اسارت یا ورکېدل
هغه افسران او ساتنمنان چې د موٌْقت ) ۲(

احتیاط له موقف خـه بیـا مقـرر او    
استخدامېي، د هغوی د مْوقت احتیاط د 

.دورې حقوق او امتیازونه قطع کېي
په اشغالجه عذر پرته د دندې د نه ؤله م

د قانون له حكمونو سره سمېصورت ك
.تر عدلي تعقیب الندې نیول کېي
يغیاب( د غیر موقت احتیاط موقف 

)احتیاط 
:دېرشمه ماده

ېحاالتو کېافسران او ساتنمنان په الند
په ) احتیاط يغیاب( د غیر موقت موقف 

: ې رايحالت ک
.ودلېپرېپخپل سر د دند-۱
حکم ديپه نهائېحکممواکمنېد -۲

.قطع کېدلمعاش او نورو امتیازونو 
بشپېدو وروسته له مودېېد اکل-۳

.دلېله بست خه منفک

تداوی دوام دار در داخل و خارج -۲
.کشور 

اسارت یا مفقودیت بعد از تائیـد  -۳
.تخبارات ادارات کشف و اس

منان که از موقـف  نافسران و سات) ۲(
احتیاط مؤقت مجددًا مقرر یا استخدام 

گردند حقـوق و امتیـازات دورۀ   می
.مؤقت آنها قطع می گردد احتیاط

در صورت عدم اشغال وظیفه بدون عذر 
مؤجه طبق احکام قانون تحت تعقیـب  

.عدلی قرار می گیرد 
احتیاط ( موقف احتیاط غیر موقت 

) بی غیا
:سی اممادۀ

افسران و ساتنمنان در حاالت آتـی در  
) احتیاط غیابی ( موقف احتیاط غیر فعال 

:قرار می گیرند
.ترک خود سرانه وظیفه -۱
قطع معاش و سایر امتیازات به حکم-۲

.نهائی محکمۀ ذیصالح 
انفکاک از بست بعد از تکمیـل  -۳

.میعاد معینه 
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د ېد اضطرار او سفربری په حالت ک

احتیاط موقف
:رشمه مادهېدیو

ـ  باالفعلـه  ېهغه افسران او ساتنمنان چ
امنیت او يپولیسو، مليپه ملېخدمت ی

ېتو لرونکو اداراتو کتشکیاليورته نظام
يېپه احتیاطو کی شامليکی وءاجرا
له د هغوی د سن ېکاتیا په صورتاو د 

قانون له درج ېنیولو سره د دېپه پام ک
باالفعله خدمت بیا شوو حکمونو سره سم 

.يېلپاره جلب
پنم فصل

دافسرانو اوساتنمنانو رخصتي
کلن رخصتي انې

:دوه دېرشمه ماده
سر او ساتنمن په عادي حاالتوکې اف) ۱(

په هرکال کې له معاش سـره د النـدې   
:رخصتیو مستحق دي

د الرې پرمسافې برسـېره دېـرش   -۱
د الرې د لـرې  .ورې تفریحي رخصت

والي مسافه  پـه جـال کـنالره کـې     
.تنظیمېي

و موقف احتیاط در حالت اضطرار
سفر بری
:ویکممادۀ سی 

افسران و ساتنمنان که خدمت باالفعل را 
در پولیس ملی ، امنیت ملـی و ادارات  
دارای تشکیالت نظامی مشابه انجـام  
نموده اند شامل احتیاط گردیـده و در  
صورت ضرورت با در نظـر داشـت   
سن آنها طبق احکام مندرج این قـانون  
مجددًا بـه خـدمت باالفعـل جلـب     

.ردند می گ
فصل پنجم

وساتنمنان افسرانرخصتی
رخصتی های ساالنه

: دوممادۀ سی و
افسروساتنمن درحـاالت عـادی   ) ۱(

مستحق رخصتی های با معاش درهرسال
: ذیل می باشند

ــی  -۱ ــت تفریح ــی روز رخص س
بعـد مسـافۀ راه   . برعالوۀ مسافۀ راه

درطرزالعمــل جداگانــه تنظــیم   
.می گردد
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.لس ورې ضروري رخصتي-۲
لس ورې د ناروغ رخصت چې تر -۳

خبرتیـا پـه   پنو ورو پورې د لیکلې
استولوسره او تر هغې زیـات د معـالج   

.و دیاءاکتر د تصدیق پربنس د اجر
د تفریحي رخصت لېدول

:دري دېرشمه ماده
هغه افسر او ساتنمن چې د دندې د حتمي 
ضرورت او د اوندې ادارې د نه موافقې 
له مخې له کلن تفریحي رخصت خـه  
ه وانخلي، د هغوی رخصتي یوازې بل

.کال ته لېدول کېي
فوق العاده رخصتي
:لور دېرشمه ماده

افسر او ساتنمن د خدمت د مودې ) ۱(
په اودوکې یوازې یول د حج د فریضې 

ورو او د واده ) ۴۵(د ادْا کولو لپاره د 
په منظور د لسو ورو رخصت مستحق 

.دي
فقره کـې درج  ) ۱(ددې مادې په ) ۲(

دی چې د شوی افسر او ساتنمن مکلف
حج د رخصت په پای کې د تلو او بېر ته 

.وریده روز رخصت ضر-۲
ده روزرخصت مریضی که الی پنج -۳

روز با فرستادن اطالعیۀ تحریری واضافه 
از آن به اساس تصدیق طبیب معالج قابل 

.اجراء می باشد
انتقال رخصتی تفریحی

:مسومادۀ سی و
بنابرضـرورت  وسـاتنمن کـه  افسر

مبرم وظیفوی وعدم موافقۀ ادارۀ مربوط 
ازرخصتی تفریحی ساالنه استفاده کرده

نتوانند، رخصتی آنها صرف بـه سـال   
.بعدی انتقال می یابد

رخصتی فوق العاده
:چهارممادۀ سی و

افسر وساتنمن درطول مدت خدمت )۱(
روز ) ۴۵(صرف یک مرتبه مسـتحق 

رخصتی با معاش به منظورادای فریضـۀ  
حج وده روز رخصتی به منظور ازدواج 

.می باشد 
افسر وسـاتنمن منـدرج فقـرۀ    ) ۲(
ــ) ۱( ــد کــه ای ن مــاده مکلــف ان

تکـت رفـت   در ختم رخصتی حـج، 
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د رخصت په پای کې راتلو ک  او د واده 

د واده د وثیقې کاپي اوندې ادارې ته واندې 
.کي

رخصتي) زېون( والدي 
:پنه دېرشمه ماده

له معاش سره د هاو ساتنمنهینه افسر
هورو والدي رخصت مستحقه د)۹۰(

ای شي له والدت خه چې یوثلث یې کېد
د غیر طبیعي یا غبروني . شياءدمخه اجر

یا له هغو خه د زیات والدت په صورت 
ورې زیاته رخصت هغو تـه  ) ۱۵(کې 

ورکول کېدای شي چـې د روغتـون د   
.و دهاءتصدیق پربنس د اجر

امتیازي او تشویقي رخصتي
:شپ دېرشمه ماده

او افسر او ساتنمن ته د هغوی له زیارونو
خه د مننې په اءد دندو له صادقانه اجر
ورې تشویقي ) ۴(منظور له معاش سره 

.رخصتي ورکول کېدای شي

ــتی    ــتم رخص ــت و در خ وبرگش
ازدواج،کاپی وثیقۀ ازدواج را به ادارۀ 

.مربوط ارایه نماید
رخصتی والدی

:پنجممادۀ سی و
)۹۰(افســر وســاتنمن زن مســتحق 

روز رخصتی والدی با معاش بوده کـه  
یک ثلث آن می تواند قبـل ازوالدت  

ــرا ــرددءاج ــ. گ ورت والدت درص
غیرطبیعی یا دوگانگی یـا بیشـترازآن   

برای آنها روز رخصتی بیشتر) ۱۵(مدت
اعطاء شده می تواند که بـر اسـاس   

.می باشدءتصدیق شفاخانه قابل اجرا
تشویقیرخصتی امتیازی و

:ششممادۀ سی و
روز رخصـتی  ) ۴(برای افسر وساتنمن 

قـدردانی  به منظـور تشویقی بامعاش
وظایف صادقانه آنها اززحمات واجرای 
.اعطاء شده می تواند
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د ترفېع پـه قـدم او تقاعـدکې د    

رخصت محاسبه
:اووه دېرشمه ماده

ددې قانون په حکمونوکې درج شوي له 
معاش سره رخصت د افسر او ساتنمن د 

.به کېيترفېع په قدم او تقاعد کې محاس
له رخصتیو خه د ې اخیسـتنې  

کنالره
:اته دېرشمه ماده

د افسرانو او سـاتنمنانو تفریحـي   ) ۱(
صتي د جال کنالرې مطابق داسـې  خر

تنظیمېي چـې د اونـدو قطعـاتو او    
جزوتامونو د وظیفوي احضاراتو سـطح  

.وساتل شي
ددې قانون په دوه دېرشمه او دري ) ۲(

شوو رخصتیو د کې د درج ودېرشمه ماد
ورکولو او له هغو خـه د وظیفـوي   
احضاراتو په حالت کې د ې اخیستنې د 
کنالرې شرطونه، د جال کنالرې مطابق 

.تنظیمېي

محاسبۀ رخصتی به قـدم ترفیـع   
وتقاعد

:مهفتمادۀ سی و
رخصـتی هـای بـا معـاش منـدرج      
احکام این قانون به قدم ترفیع و تقاعـد  

.افسر و ساتنمن محاسبه می گردد
ــتفاده از ــل اســ طرزالعمــ

رخصتی ها
:تمشمادۀ سی وه

نمنان رخصتی تفریحی افسران وسات) ۱(
مطابق طرزالعمل جداگانه طوری تنظیم 
میگردد که سطح احضارات وظیفـوی  
قطعات وجزوتام های مربـوط، حفـظ   

.گردد
شــرایط اعطــای رخصــتی   ) ۲(

مندرج مواد سـی دوم وسـی وسـوم   
این قانون وطرزالعمـل اسـتفاده ازآن   
ــوی    ــارات وظیف ــت احض درحال
ــیم  ــه تنظ ــل جداگان ــق طرزالعم طب

.می گردد
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دغیر حاضر په وخت کې  تْادیب 

عدلي تعقیباو
:دېرشمه مادهه نه
په قراراه کې د پولیسو منسوبین او ) ۱(

د همردیفان دې د غیابت له نېې خـه  
دریو ورو په تر کې خپل معذرت پـه  
لیکلې توه منسوبه ادارې ته وانـدې  

) ناسـوب ( رضکي، پرته له دې غیرحا
دپولیسو منسـوبین او هغـه   .حسابېي

همردیفان چې دورني رپو تـابع دي  
مکلف دي دهماغې ورې پـه لومیـو   
ساعتونوکې خپل معذرت اوندې مرجع 

پرته ي ته په هره ممکنه وسیله خبر ورک
ې غیرحاضر ل کېـي مجبـره   له د

.حاالت لدې حکم خه مستثني دي
د هرې ورې غیرحاضر په بـدل  ) ۲(

معاش او ضمیمې یـې  ) درې ورې(کې 
که چېرې د افسر یا ساتنمن . وضع کېي

غیابت له پنو پرله پسې ورـو خـه   
زیات شي او د قانون له مخې اونـدې  

ـ  کـي، د هغـوی  ه مرجع ته خبر ورن
غیرحاضري جـرم ـل کېـي، لـه     

وتعقیب عدلی حـین غیـر   تأدیب
حاضری

: منهمادۀ سی و
منسوبین پـولیس و همردیفـان در   )۱(

روز از قرارگاه ،مکلف اند در ظرف سه
تاریخ غیابت معذرت خود را کتبًا بـه  
ادارۀ منسوبه ارایه کننـد درغیـر آن   

منسوبین .غیرحاضر محسوب می شوند
پولیس و همردیفانیکـه تـابع راپـور    

ف اند در سـاعت  یومی می باشند مکل
اول همان روز معذرت خود را به مرجع 
مربوط به هر وسیلۀ ممکن اطالع دهند و 
الی  غیر حاضر محسوب مـی شـوند   
حاالت مجبره از این حکـم مسـتثنی   

.است
ــری )۲( ــر روز غیرحاض ــدل ه در ب
ــه روز( ــمایم آن  ) س ــاش و ض مع

هرگـاه غیابـت   . وضع مـی شـود  
افسریا ساتنمن از پـنج روز مسلسـل  

تجاوز کند و حسب قانون به مراجـع  
غیر حاضری آنهـا  مربوط اطالع ندهد

جرم شناخته شده، مرتکـب حسـب   
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احوالوسره سم تر تْادیب یا عدلي تعقیب 

.الندې نیول کېي
)۳ (  د افسر او ساتنمن د غیرحاضـر

ورې په سجل کې معامله کېـي او د  
هغوی د خدمت په موده کې نه محاسبه 

د د حساسې دندې په پرېودوکې . کېي
ی په پام کې نه نیول کېي اودوالېمود

.ع غیرحاضري ل کېياو موضو
شپم فصل

د افسرانو او ساتنمنانو ترفېع
د افسر ترفېع

:لوېتمه ماده
ــه  ) ۱( ــجل پ ــاعد س ــر د مس افس

اخیستلوسره، د خدمت د اکلې دورې د 
تېرولو، د پولیسو په اختصاصي رشته کې 
د تحصیالتو له په پام کـې نیولوسـره د   
تجربو، وتیا او مساعدې روغتیایي وضعې 

درلودلوسره له موجودې رتبې خـه  په 
له په پام کې نیولود بست لوې رتبې ته 

.ترفېع کويسره 
زيـان  هغه افسران چې د روغتیـا  ) ۲(

دندو ته او هغه استادان چې د رسوونكو

وال مورد تأدیب یا تعقیب عـدلی  ـاح
.می گیردقرار

ــر و )۳( ــری افس ــر حاض ــام غی ای
ساتنمن  به سجل معامله گردیده و بـه  
ــبه    ــا محاس ــدمت آنه ــدت خ م

حساس طول هدر ترک وظیف.نمی شود
ر گرفته نشده وموضوع غیر مدت درنظ

. حاضری پنداشته می شود
فصل ششم

ترفیع افسران وساتنمنان
ترفیع افسر

:چهلممادۀ
افسر با اخـذ سـجل مسـاعد،    ) ۱(

،سپری نمـودن دورۀ معـین خـدمت   
ــت   ــا نظرداش ــارب ب ــتن تج داش
تحصیالت در رشتۀ اختصاصی پولیس،

رتبۀ ازوضع صحی مساعدشایستگی و
ــه ر  ــوده، ب ــر موج ــاال ت ــۀ ب تب

بادرنظرداشـــت بســـت ترفیـــع 
.می نمایند

افسرانیکه به وظایف مضر صحت ) ۲(
واستادانیکه به تدریس در مؤسسـات  
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سسوکې په ؤپه معالي تحصيالتونظامي 

تدریس بوخت وي، د مساعد سجل پـه  
اخیستلو، د خدمت د اکلې مـودې د  

پولیسو په اختصاصي رشته کې تېرولو، د 
د تحصیالتو له په پام کـې نیولوسـره د   
تجربو، وتیا او مساعدې روغتیایي وضعې 
په درلودلوسره له موجوده رتبې خـه  

د سمونوال تر رتبي دبست له درلودو پرته 
.لوې رتبې ته ترفېع کويېپور

د (د افسر او سـاتنمن د اجراآتـو   ) ۳(
ه د جـال  ارزون) سجل ورکونې د چارو

.کنالرې مطابق تنظیمېي
سمونمل او سمونوال پرته د وان له ) ۴(

لفعـل  اباداو لو رتبه افسر ترفېع لپاره 
خدمت موده په هره رتبه کې درې کالـه  

سمونمل اوسمونوال رتبې ته ترفیع د د .ده
سـره د  بشپولو په لوروکلونو مودې 

.اجراء و ده 
ته د بېرتمل پاسوالدعېد سمونوال ترف
د صالحه مقاماتو ېبلکي،وخت تابع نه و

او هـم هغـه   ي ،وله مخې د لزوم دید 
کلونـو  ود لورېسمونواالن چشمېر

او بشپولو سرهباالفعل خدمت په مودې 

ــالی  ــیالت عــــ تحصــــ
نظامی اشتغال داشته باشند  با اخذ سجل 
ــودن    ــپری نمـ ــاعد، سـ مسـ

داشتن تجارب بـا  ،دورۀ معین خدمت
نظرداشت تحصیالت در رشتۀ اختصاصی 

ووضع صحی مساعد پولیس،شایستگی
ازرتبۀ موجوده، بدون موجودیت بست 
به رتبۀ باال ترالی رتبۀ سمونوال ترفیع می 

.نمایند
)  امورسجل دهـی (ارزیابی اجراآت) ۳(

افسروساتنمن طبق طرزالعمل جداگانـه  
.گرددتنظیم می

لفعل افسران جوان امدت خدمت با) ۴(
و بلند رتبه برای ترفیع بـه اسـتثنای   

نوال درهررتبه سه سال سمونمل وسمو
سـمونمل  بـه رتبـه   ترفیع .می باشد 

سمونوال  با اکمال مدت چهار سـال  و
. ء می باشد اقابل اجر

مل پاسوال تابع رتبهترفیع سمونوال به
بلکه بر حسب لزوم دیـد  ،زمان نبوده

و هم آنعـده  مقامات صالحه می باشد
ــمونو ــدت یالناس ــل م ــا اکما که ب

ل و بادر نظـر  خدمت باالفعل چهار سا
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يسند په لرلو سره ، کافيتحصیليد عال
سوق وتیا او، اهلیت ، ېتجربيمسلک

په ېوضعروغتیایي ېاو دمساعدېاو ادار
دبست د ېرلو سره په موجوده تشکیل کل

کوالی د مل پاسوال ينشتون له امله ونش
د د مل پاسـوال  ي،ع وکېته ترفېرتب
په دی او معاش مستحق سلنېد لس ېرتب

یو ل لپاره وركول دول سره يامتیاز
.ي ېك
فقره کې د ) ۱(ارمن ددې مادې په ) ۵(

درج شوو شرطونو پـه بشپولوسـره د   
 ـي د   افسرر د عالي کورس تـابع

کورس د بریالي پای ته رسولو په صورت 
کې د سمونیار رتبې تـه ترفېـع کـوي    

ېد الزماو دنه بریالیتوب په صورت کې
تـه ادامـه   ېدندچمتوالي په غرض بیا

.وركوي
که چېرې ارمن د کورس په دوه یمـه  
دوره کې هم بریالی نشي موجوده رتبې ته 

.دوام ورکوي
لي رتبه افسرانو د ترفېع لپاره د د عا) ۶(
د عالي تحصيالتولفعل خدمت موده د ابا

سند، کافي مسلکي تجربو، اهلیت وتیا، 

داشت سند تحصیالت عالی، تجـارب  
کافی مسـلکی، اهلیـت، شایسـتگی    

ــوق  ــحی  و س ــع ص اداره و وض
نسـبت نداشـتن بسـت در   ،مساعد

تشکیل موجود به رتبه مـل پاسـوال   
مستحق ده فیصـد  ،ترفیع کرده نتواند

بـرای  بوده که معاش رتبۀ مل پاسوال 
ــازی     ــور امتی ــه ط ــک مراتب ی

. داده می شود
ـ  ) ۵( مال شـرایط  ـارمن بـا اک

ــرۀ   ــدرج فق ــاده  ) ۱(من ــن م ای
تابع کورس عـالی افسـری شـده در    
صورت سپری نمودن موفقانه کـورس  
به رتبـۀ سـمونیار ترفیـع نمـوده و    

درصورت عدم موفقیت غرض آماده گی 
ــه    ــه وظيف ــددًا ب ــای الزم مج ه

.ادامه مي دهد
هرگاه ارمن دردور دوم کورس نیـز  

ه رتبۀ موجـوده ادامـه   موفق نگردد ب
. می دهد

مــدت خــدمت باالفعــل بــرای ) ۶(
ترفیــع افســران عالیرتبــۀ بــا نظــر 
داشت سند تحصیالت عالی،تجـارب  
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سوق او ادارې او د مساعدې روغتیایي 

له په پام کې نیولو سره لورکاله يوضع
.ده

د ساتنمنانو ترفېع
:یولوېتمه ماده

ساتنمن د مساعد سجل په اخیستلو ) ۱(
لفعـل  ات د موجودیـت، د با سره د بس

خدمت د دریو کلونو د تېرولو تجربـو،  
وتیا او مساعدې روغتیایي وضعې پـه  
ــه   ــې ت ــوې رتب ــې ل ــورت ک ص

.ترفېع کوي
لومی ساتنمن چې د بکلوریا د سند ) ۲(

کلنی سن یې بشپ ) ۳۸(لرونکی وي او 
لفعـل  اکی نه وي، له دریو کلونـو با 

ي اشتنشپ میوروسته لترلهخه خدمت 
د افسر  په کورس کې شاملېي او د 
هغْه په بریالي پای ته رسولو سره د دوه یم 

د نـه  .ارن په توه یې رتبه تثبیتېـي 
  بریالیتوب په صورت کې بیا د افسـر

که چېرې د . کورس ته ورپېژندل کېي
کورس په دوه یمه دوره کې هم بریـالی  

ته دوام ېكي دندهموجوده رتبپه نشي 

کـــــافی مســـــلکی،اهلیت،
شایستگی،سوق واداره ووضع صـحی  

. مساعد، چهار سال می باشد
ترفیع ساتنمنان

:ویکممادۀ چهل
ساتنمن با اخذ سـجل مسـاعد،   ) ۱(

وجودیت بسـت ،سـپری   درصورت م
نمودن دورۀ سه سال خدمت باالفعـل،  

شایسـتگی ووضـع صـحی    تجارب،
ازرتبۀ موجوده ، به رتبۀ باال تر مساعد،

. ترفیع می نماید
ساتنمن کـه دارای سـند   لومی)۲(

سـالگی را  ) ۳۸(بکلوریا بوده و سن 
تکمیل نکرده باشدبعداز  سـه سـال   

ــورس    ــامل ک ــل ش ــدمت باالفع خ
قل شش ماه گردیـده ودر  افسری حد ا

صورت سپری نمودن موفقانۀ آن به حیث 
در .دوهم ارن تثبیت رتبـه میگـردد  

صورت عـدم موفقیـت مجـددًا بـه     
.کورس افسری معرفـی مـی گـردد   

ــز   ــورس نی ــاه  دردور دوم ک هرگ
موفق نگردد به رتبۀ موجوده ادامه مـی  
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.ورکوي

وختاءد ترفېع د اجر
:دوه لوېتمه ماده

دافسرانو او ساتنمنانو د نـوبتي ترفېـع   
او ) ۸(وخت د هر کال د غویي اءداجر

هغـه افسـر   . نېه وي) ۲۸(د زمري په
اوساتنمن چې په اکلې موده کې دترفېع 
مستحق وپېژندل شي خو داداري ستونزو 
له امله په اکلې موده کې دهغه ترفېـع  

کېـدو  ي، دستونزې له لـرې نشاءاجر
ترفېع په هره موقع چـې  ۀوروسته، دهغ

شي، داستحقاق له نېـې خـه   اء اجر
.داعتبار و ده

د مستحقینو تعدد
:دري لوېتمه ماده

که چېرې په یوْه اکلي بست کې د ترفېع 
مستحق له یوْه تـن خـه زیـات وي،    
مستحق شخص د سجل د عالي کیفیت، د 

او دترفېع دقدم تحصیل د سویې، اهلیت
.پربنس تشخیصېي

.  دهد
موعد اجرای ترفیع

: دوممادۀ چهل و
عات نوبتی افسـران و زمان اجرای ترفی

ــاریخ   ــه ت ــال ب ــاتنمنان در هرس س
اســـد مـــی ) ۲۸(ثـــور و ) ۸(

افسروساتنمنی که به تاریخ معینـه  .باشد
مستحق ترفیع شناخته شده مگرنسـبت  
ــه   ــدت معین ــکالت اداری درم مش
ترفیع وی اجراء شده نتواند، بعدازرفع 
مشکل، ترفیـع او درهرموقـع ایکـه    
ــتحقاق    ــاریخ اس ــردد، ازت اجراگ

.راعتبارمی باشدمدا
تعدد مستحقین

:مسومادۀ چهل و
ــک  ــع  در ی ــتحق ترفی ــاه مس هرگ
بست معین بیش از یک نفـر باشـد،  

شخص مستحق بـه اسـاس کیفیـت    
سویۀ تحصیل،اهلیت وقدم عالی سجل،

.ترفیع تشخیص می گردد
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د سجل کول

:لور لوېتمه ماده
د ترفېع سجل محرم سند دی، مرکـزي  
پېژنتون مکلف دی چې د ترفېع انو له 
اکلې نېې خه درې میاشتې دمخـه د  

ترفېع د مستحقینو د سجل فورم د هغـْه   
ترفېع ورکوونکي لومي آمر ته رسمًا د 

.کولو لپاره واستوي
لوم او دوه یمه درجه آمران، د ترفېع 

) ۲۰(فورم د رسېدو له نېـې خـه د   
ورو مودې په تر کې کوي او پـه  

. محرمه توه یې پېژنتون ته ورلېي
په صـورت  اءد سجل د محتویاتو د افش

کې، مرتکب تر عدلي تعقیب الندې نیول 
.کېي

د پېژنتون اداره د سجل د فورم د کېدو 
انونیت په هکله د ا لـه  د صحت او ق

حاصلولو وروسـته، هغـه د ترفیعـاتو    
.کمېسیون ته واندې کوي

فوق العاده ترفېع
:پنه لوېتمه ماده

هغْه افسر او ساتنمن چې د دندو په سرته 

خانه پری سجل
:مچهارمادۀ چهل و

،سجل ترفیـع سـند محـرم بـوده    
ــ  ــف اس ــزی مکل ــون مرک ت پیژنت

که سه ماه قبل از تاریخ معینۀ ترفیعات 
فورم سجل مستحقین ترفیع را به آمـر  
اول سجل دهندۀ وی رسمًا جهت خانه 

.پری ارسال نماید
فورم سجل را از ،آمرین درجه اول ودوم

روز ) ۲۰(تاریخ وصول در خالل مدت 
خانه پری نموده و طور محرمانـه بـه   

. پیژنتون مجددًا ارسال می نمایند 
درصورت افشای محتویـات سـجل   
مرتکب مورد تعقیـب عـدلی قـرار    

. می گیرد
ادارۀ پیژنتون بعد از وصول اطمینـان  
دربارۀ صحت و قانونی بودن خانه پری 
فورم سجل ،آن را به کمیسیون ترفیعات 

.ارایه می نماید
ترفیع فوق العاده

:مپنجمادۀ چهل و
افسروساتنمن که درانجام وظایف ازخود
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،شهامت، وتيا رسولوکې له انه خه 

رندنه او رېتینی عملکـرد  سنوت، 
نيولو سـره ېكپامپه له د بست ویي، 

ـ وته فوق العاده ترفیع ورکول کهغ دای ې
په موجوده بست ېشرط چې، په ديش
ې د هغو د خدمت موده له احوالو سره ک

:سم له الندې مودو خه ل نه وي
.کالهېدرد لومي ردیف افسران، -۱
.د دوه یم ردیف افسران، دوه کاله-۲
د درېیم ردیف افسران، یـو نـیم   -۳

.کال
.ساتنمنان، یوکال-۴

د ترفېع په قدم او تقاعدکې د اسارت 
یا ورکېدو د مودې نه محاسبه کېدل

:شپلوېتمه ماده
هغه افسر او ساتنمن چې اسیر یـا ورک  
شوی وي، له خوشې کېدو یا حاضرېدو او 
وطن او دولت ته د وفادار په اثباتولو او 
د وزارتونو او اوندو ادارو د کشـفي  

دندې مقرر او پهبياادارو له تْایید وروسته 
استخدامېي د اسارت او ورکېدو موده د 
هغو د ترفېع پـه قـدم او تقاعـدکې د    

فـداکاری  ابتکار،شهامت،گی،شایست
وعملکرد صادقانه نشان بدهد،برای شان 
ترفیع فوق العاده بادرنظر داشت بست

اعطاء شده می تواند، مشروط براینکه 
میعاد خدمت آنها دربسـت موجـوده   
حسب احوال ،کمتر ازمدت های ذیـل  

:نباشد
.افسران ردیف اول، سه سال-۱
.افسران ردیف دوم، دوسال-۲
فسران ردیف سوم، یـک و نـیم   ا-۳

.سال
.یک سالساتنمنان،-۴

عدم محاسبۀ مـدت اسـارت یـا    
مفقودیت درقدم ترفیع وتقاعد

:مششمادۀ چهل و
افسرو سا تنمن کـه اسـیریا مفقـود   

ــت، دگر ــده اسـ ــد ازیـ بعـ
ــات   ــدن واثب ــا حاضرش ــایی ی ره
وفاداری به وطن ودولت وتائید ادارات 

ط ، کشفی وزارت ها وادارات مربـو 
دوباره به وظیفه مقرر واستخدام گردیده 
مدت اسارت یا مفقودیت درقدم ترفیع 

٣٨



)١١٣٣(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/٢/١٣٩٣
.دهه محاسبې و ن

د ترفېع منظوري
:اووه لوېتمه ماده

ــاتنمنانو دد ــرانو اوس ــوبتي او افس ن
منظـوري لـه   فوق العاده ترفېع ـانو 

احوالوسره سم ددې قانون په نهمه ماده 
له واکونو خه کې د درج شوو مقاماتو

.ده
حاالتاءد ترفېع د نه اجر

:اته لوېتمه ماده
د افسر او ساتنمن نوبتي ترفېع انې په یوْه 

:کېدایاءله الندې حاالتوکې نشي اجر
.د بست نه موجودیت-۱
ي او تنفیذي حبس په مـوده  قد تعلی-۲

.کې
.له موجْه عذر پرته غیابت-۳
.کېد اسارت او ورکېدو په موده -۴
د فزیکي وتیا او مساعدې روغتیایي -۵

.وضعې نه لرل

.وتقاعد آنها قابل محاسبه نمی باشد
منظوری ترفیع

:مهفتمادۀ چهل و
منظـــوری ترفیعـــات نـــوبتی و

ــاتنمنان  ــران وس ــادۀ افس ــوق الع ف
حسب احوال از صـالحیت مقامـات   
ــانون   ــن ق ــم ای ــادۀ نه ــدرج م من

.می باشد
ت عدم اجرای ترفیعحاال

:تمشمادۀ چهل وه
ترفیعات نوبتی افسر وساتنمن دریکـی  

:ازحاالت ذیل اجراء شده نمی تواند
.عدم موجودیت بست-۱
درمـــدت حـــبس تعلیقـــی -۲

.وتنفیذی
.غیابت بدون عذر مؤجه-۳
.درمدت اسارت ومفقودیت-۴
نداشتن قابلیت فزیکی ووضع صحی -۵

.مساعد
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اووم فصل

انفصال او استعفي
د انفصال حاالت

:نهه لوېتمه ماده
افسر او ساتنمن په یوْه له الندې حاالتوکې 

:له دندې خه منفصل کېي
.مینه-۱
.استعفي-۲
ې پـوره کـول   مـود د خدمت د -۳
.)تقاعد(
زیات تنفیذي حبسله یوْه کال خه-۴

.خهپېو يترافیکله پرته 
د وزارتونو او اوندو ادارو د کشفي -۵

کال ه یوْه ـربنس لـادارو د تصدیق پ
.وروسته اسارت او ورکېدل

.له بهرني تبعه سره واده کول-۶
استعفي

:پنوسمه ماده
او ساتنمن افسر د لسو کلونو مودې) ۱(

خدمت په لفعل ابادد پنو کلونو مودې 
بشپېدو سره کوالی شي خپله اسـتعفي  

.وغواي

فصل هفتم
استعفاءانفصال و

حاالت انفصال
: منهمادۀ چهل و

حاالت ذیـل  ساتنمن دریکی ازافسرو
:ازوظیفه منفصل می گردد

.فوت-۱
.استعفاء-۲
مال میعــاد خــدمت  ـاکــ-۳
).تقاعد(
ــک -۴ ــیش ازی ــذی ب ــبس تنفی ح

.سال به جز از حادثات ترافیکی
اسارت ومفقودیت به اساس تصدیق -۵

ــا وادارات ــفی وزارت ه ادارات کش
.مربوط،بعد ازیک سال

.ازدواج با  تبعۀ خارجی-۶
استعفاء

: پنجاهممادۀ
افسر با اکمال مــدت ده سـال ) ۱(

وساتنمن با اکمال مدت پنج سال خدمت 
لفـعل مـی توانداستعفای خـودرا ابا

.مطالبه نماید
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هغه افسر یا ساتنمن چې د دندې په ) ۲(

بهیرکې د هېواد په دننه کې یا بهرتـه د  
تحصیل او زده کې په غرض د کورنیو 

ورتـه  چارو د وزارت، ملي امنیت او د
په موافقه اداراتونظامي تشکیالتو لرونکو 

کـې  استول کېي له تحصیل یـا زده  
وروسته د استعفي د غوتلو په صـورت  

) ۱(کې مکلف دی چې ددې مادې پـه  
فقره کې د درج شوې مودې په بشپولو 

په ېمادېد نوولسمبرسېره، ددې قانون 
فقره کې درج شوې موده هم تېـره  ) ۲(

.کي
د اســتعفي غوــتنلیک اونــدې ) ۳(

اداره . واکمنې ادارې ته واندې کېـي 
میاشتو په تر کې، د مکلفه ده، د دریو 

افسر یـا يا نه منظوري استعفي منظوري 
.ته ابالغ کيساتنمن 

په نا مساعدو امنیتي، د اضطرار، د ) ۴(
تحقیق او محاکمې په حاالتوکې او په له 

.لريه ییزه توه د استعفي غوتل جواز ن

افسریا ساتنمنی که درجریان وظیفه )۲(
ــه  ــوزش ب ــا آم ــرض تحصــیل ی غ

ر داخله، امنیت ملی و موافقۀ وزارت امو
ادارات دارای تشــکیالت نظــامی  
مشابه به داخل یا خارج کشور اعزام می 
ــیل   ــتم تحص ــد از خ ــردد بع گ

یا آموزش درصورت مطالبۀ اسـتعفاء  
ـ   مال ـمکلف است که عـالوه براک

این ماده، مدت ) ۱(مدت مندرج فقرۀ 
ــرۀ   ــدرج فقـ ــادۀ ) ۲(منـ مـ

نزدهم ایـن قـانون را نیـز سـپری     
.نماید

درخواســت اســتعفاء  بــه ادارۀ ) ۳(
اداره .ذیصالح مربوط، تقدیم می گردد

مکلف است، درخالل سه ماه ،منظوری 
یا یا عدم منظوری استعفاء را به افسـر 

.ساتنمن ابالغ نماید
مطالبۀ استعفاء درحاالت نامساعد ) ۴(

امنیتی،اضطرار،جریان تحقیق و محاکمه 
.وبه صورت دسته جمعی جواز ندارد
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د افسر مکلفیت
:یو پنوسمه ماده

داستعفي غوـتنلیک ورکـوونکی   ) ۱(
مکلف دی، د تصمیم د او ساتنمن افسر

نیولو او د هغې د رسمي ابالغ تروختـه  
.پورې خپلې دندې ته دوام ورکي

درج فقـرې پـه  ) ۱(ددې مادې د ) ۲(
ي حالت کې د استعفي د غوتنلیک شو

د خپلې اصلي او ساتنمن ورکوونکی افسر 
.رتبې د میاشتني معاش مستحق دی

و د استعفي منظوري د هغو مقامـات ) ۳(
واک دی چې د هغْه د مقررېـدو واک  

.لري
د بیـا  او سـاتنمن  مستعفي افسر ) ۴(

جعې او د واکمنو مقاماتو د منظور امر
په صورت کې د یوې رتبې په تنزیل سره 

.بیا مقررېدی شي
له دندې خه انفصال

:مادهپنوسمهدوه 
هغه افسر او ساتنمن چې له بهرنیـو  ) ۱(

ره واده وکي له دندې خـه  ساتباعو 
دغه حکم دهغو بهرنیـو  .منفصل کېي

مکلفیت افسر
:ویکممادۀ پنجاه

افسرو ساتنمن درخواست دهنـدۀ  ) ۱(
استعفاء مکلف است، الی زمان اتخـاذ  
تصمیم وابالغ رسمی آن  به وظیفۀ خود 

.ادامه دهد
این ماده، )۱(درحالت مندرج فقرۀ) ۲(

افسر و سـاتنمن درخواسـت دهنـدۀ    
استعفاء،مستحق معاش ماهوار رتبۀ اصلی 

.خود می باشد
ظـوری اسـتعفاء ازصــالحیت   من) ۳(

مقاماتی است که صالحیت تقرر آنـرا  
.دارند

افسر و ساتنمن مستعفی درصورت ) ۴(
مراجعۀ مجـدد ومنظـوری مقامـات    
ذیصالح با تنزیل یـک رتبـه مجـدداً   

.مقررشده می تواند
انفصال از وظیفه

:مودومادۀ پنجاه 
کـه بـا اتبـاع    ایافسر وساتنمن)۱(

وظیفه منفصل خارجی ازدواج نمایند از
این حکم در مورد اتبـاع  . می گردند
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اتباعو چې لس کاله دمخه یې د افغانستان 

ـ  ه تابعیت ترالسه کی وي د تطبیق و ن
.دی

افسران او ساتنمنان لـه  که چېرې ) ۲(
او د هغه د يبهرنیو اتباعو سره واده وک

فقره کې ) ۱(دې مادې په دتابعیت موده 
مکلف يوهخه لېودمله درج شوې 

دي چې د تحصیل د دورې لتونه هم 
.اوندې ادارې ته ورکي

فصلاتم 
تقاعد،د دد افسرانو اوساتنمنانو

تمدید او د تقاعددرفعدخدمت 
حاالت 

د تقاعد حاالت
:پنوسمه ماده دري

یيافسـران او ساتنمنان دروغتيـا ) ۱(
، د ي،د سن د زیـاتوال ېمعذرتونو، مین

یا په داوطلبانـه  پربنسل خدمت باالفع
يول تقاعد کې.
درج ېفقره ک) ١(په ېمادېد د)  ۲(

د هغو پاتی افسران او ساتنمنان اويشو
له اجزاء او ېد تقاعد په وخت ککسان

خارجی که ده سال قبل تابعیت افغانستان 
را حاصل کرده باشند، قابـل تطبیـق   

.نمی باشد
که با اتباع انوساتنمنان هرگاه افسر) ۲(

ــاد تابع ــارجی ازدواج و میع ــخ ت ی
این ) ۱(وی کمتر از میعاد مندرج فقرۀ 
ف دورۀ ماده باشد مکلف اند که مـصار

تحـصیل را نـیز به ادارۀ مــربوطه  
.دنبپرداز

فصل هشتم
تـقاعد، تمـدید االت ــح

خدمت و رفع تقاعد افـسران و 
ساتنمنان

حاالت تقاعد
:وسومماد ۀ پنجاه 

افسران و ساتنمنان بنا بر معـاذیر  )١(
خدمت باالفعل یا ، فوت، کبرسن،صحی

این قـانون  احکام طبق طور داوطلبانه
.گردندعد میمتقا

ــدرج ) ۲( ــاتنمنان من ــران و س افس
این ماده وبازماندگان آنهاحین ) ۱(فقرۀ 

تقاعد از آخرین معاش رتبوی خـویش  
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معاش وروستنی رتبويسره دضمایمو
.ي ېكبرخمنخه  

داوطلبانه تقاعد 
. پنوسمه ماده لور

) ۲۵(فسران لترلـه د  لو رتبه ا) ۱( 
ــدمت او  ــوانكلونوخ ــران د افس

كلونو خـدمت دبشـپولو پـه    ) ۲۰(
صورت كې كوالي شي خپـل تقاعـد  

.وغواي 
افسران اوساتنمنان په يوه له الندې ) ۲(

:يېحالتو كې تقاعد ته سوق ك
:اننساتنم- ۱
لفعل خـدمت اباېکاله مود) ۲۸( د -

.بشپول
.ولسن بشپیكلن)  ۵۵(د - 
:وان افسران- ۲
باالفعل خدمت ېکاله مود) ۳۰( د - 

.بشپول 
. کلنی سن بشپول ) ۵۵( د - 
:لو رتبه افسران - ۳
باالفعل خدمت ېکاله مود) ۳۸(د - 

. بشپول 

ــتفید  ــمایم آن مس ــزاء و ض ــا اج ب
.می گردند

تقاعد داوطلبانه 
:وچهارممادۀ پنجاه 

رتبه بعد از تکمیل حد بلندافسران ) ۱(
سال خدمت و افسران جوان ) ۲۵(اقل 

سـال  ) ۲۰( بعد از اکمال حد اقـل  
توانند تقاعد خویش را مطالبهخدمت می

.نمایند 
افسران و سـاتنمنان در یکـی از   )۲(

:گردندحاالت ذیل به تقاعد سوق می
:ساتنمنان -١
سـال خـدمت   ) ۲۸( اکمال مدت-

.باالفعل
. سالگی ) ۵۵( اکمال سن -
:افسران جوان -۲
سـال خـدمت  ) ۳۰(اکمال مدت -

.باالفعل 
.سالگی ) ۵۵( اکمال سن -
:افسران بلند رتبه -۳
سـال خـدمت   ) ۳۸(اکمال مدت -

. باالفعل

٤٤
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. کلنی سن بشپول ) ۶۰( د - 
:رتبه افسران يعال- ۴
مل پاسوال ، پاسوال ، لوی پاسوال او - 

.ستر پاسوال 
باالفعل خـدمت  ېکاله مود) ۴۵(د -

. بشپول 
. کلنی سن بشپول ) ۶۵(د - 
ي افسران او ساتنمنان د تشـکیالت -۵

 خه د کلنو) ۲۵(له تنقیص پر بنس
رولـو  ېد باالفعل خدمت په تلې مودې 

.کېدای شيسره تقاعد ته سوق
تقاعد ته له سوقېدو خه مخكـې د 

ديدافسرانو او ساتنمنانو دخدمت تم
: پنوسمه ماده پنه 

دافسرانو اوساتنمنانودخدمت مـوده  )۱(
پـه  داتيا اوجسمي او روحي تـوانمن 

كلونو لپاره اودېدى ) ۵(صورت كې د
. شي 

دافسرانو اوساتنمنانودخدمت تمديد، )۲(
تقاعد ته له سوقېدو دمخه هركال غوتل 

واکمنـو ي او منظـوري يـې لـه    ېك
.ي ېمقاماتوخه اخيستل ك

. سالگی ) ۶۰( اکمال سن -
: افسران عالیرتبه -۴
مل پاسوال، پاسوال، لوی پاسـوال و  -

.ستر پاسوال 
سـال خـدمت   ) ۴۵(اکمال مدت -

. باالفعل
. سالگی ) ۶۵(اکمال سن - 
ساتنمنان بنـابر تنقـیص  افسران و -۵

تشکیالتی با گذشت کمتـر از میعـاد   
سال خدمت باالفعل به تقاعد سوق ) ۲۵(

. توانندشده می
تمدید خدمت افسران و سـاتنمنان  

معروض به تقاعد 
: پنجممادۀ پنجاه و

مدت خدمت افسران و ساتنمنان در )۱(
صورت ضرورت و توانائی جسـمی و  

شده سال تمدید) ۵(روحی برای مدت 
.تواند می

تمدید خدمت افسران و سـاتنمنان  )۲(
قبل از سوق به تقاعد همه ساله مطالبه و 
منظوری آن از مقـام ذیصـالح اخـذ    

. گرددمی
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دافسرانو اوساتنمنانو دخدمت تمديد )۳(

د حکمونو مطابق مادې ) ۹(ددې قانون د 
.صورت مومي

افسران اوساتنمنان دخدمت دتمديد ) ۴(
له درج شووېقانون کپدېپه موده كې 

حقوقو اوامتيازاتو خـه بـرخمن   ولو
.يېك

د تقاعد رفع کېدل  
وسمه ماده شپپن :

اوپـه دې  ان افسران او ساتنمندپولیسو
اداراتو داتيا په يدرج شوقانون كې نور

پام په له صورت كې ددې قانون داحكامو 
.دالى شيېكې نيولو سره رفع تقاعد ك
دپوليسو مشورتي غى 

: پنوسمه ماده اووه
دكورنيوچارو وزارت، ملي امنيت او) ۱(
لرونکــي نظــامي تشــكيالتو ورتــه د

كوالى شي متخصصې ادارادارات نور
افسران د اتيـا پـه   رتبهليعامتقاعد

دجسمي او روحـي  یصورت كې دهغو
توانمن په نظركې نيولوسره پخپلو اداراتو 

و تحصـيلي  يكې دمشورتي غيا په لو

تمدید خدمت افسران و سـاتنمنان  )۳(
این قانون صورت ) ۹(طبق احکام مادۀ 

. گیردمی
ــدت )۴( ــاتنمنان در م ــران و س افس

و تمدیــد خــدمت از همــه حقــوق 
امتیازات مندرج این قـانون مسـتفید   

.شوند می
رفع تقاعد 

: ششممادۀ پنجاه و
افسران و ساتنمنان پـولیس و سـایر   
ادارات مندرج این قانون در صـورت  
ضرورت با در نظر داشت احکام مندرج 

.این قانون رفع تقاعد شده می توانند
عضوء مشورتی پولیس 

:م هفتمادۀ پنجاه و
ــو)۱( ــت وزارت ام ــه، امنی ر داخل

ملی و سایر ادارات دارای تشـکیالت  
عالی رتبهتواند افسراننظامی مشابه می

ضرورت متخصص متقاعد را درصورت
با در نظر داشـت وضـع صـحی و    
توانائی جسمی و روحی به صفت عضو 

مربوط یـا اسـتاد در   اداراتمشورتی 
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اسـتخدام  توهپه ذاستامركزونو كې د

.كي
فقره كې شـامل  ) ۱(د دې مادې په )۲(

د رتبه افسران دكار ياستخدام شوي عال
امتيازي معـاش  هغه كې له رې په تمود

چـې د وزیرانودشـوري لخـوا    خه
.کېيبرخمن تصویبېي

لکېدد تقاعد د حقوقو قطع 
:مادهپنوسمه اته
كسانو ېد افسرانو او ساتنمنانو د پات)١(

قطع ېحاالتو كېد تقاعد حقوق په الند
:يېک
د متوفي افسر ېچېپه هغه صورت ك- ١

سن یكلن) ۱۸(يا ساتنمن زوي يا ورور د
ختم او يا له معلوليت ېیا تحصیل ئبشپ

.پيدا كي ءخه شفا
د متقاعدافسر ېچېپه هغه صورت ك-٢

او ساتنمن زوجه، خـور یـا لـور واده    
.وکي 

.د تابعیت د پرېودلو په صورت کې-٣
ـ ېپه هغه صورت ك) ٢( د متـوفي  ېچ

كسان وطن تـه د  ېافسر او ساتنمن پات

مراکــز عــالی تحصــیلی اســتخدام 
. نمایند 

اسـتخدام شـده   رتبه عالی افسران )۲(
این ماده در خــالل  ) ۱(شامل فقرۀ 

که از طرف مدت کار از معاش امتیازی
شورای وزیران تصویب می شوند مستفید 

.گردند می
قطع حقوق تقاعد 

:مشتمادۀ پنجاه و ه
درحاالتی آتـی حقـوق تقاعـد    ) ١(

بازماندگان افسران و سـاتنمنان قطـع   
:گرددمی
برادر افسر و در صورتی که پسر یا -١

ساله گـی را  ) ۱۸(ساتنمن متوفی سن 
تکمیل یا تحصیل را ختم و یا از معلولیت 

.شفاء یابد 
که زوجه، خـواهر یـا   در صورتی-٢

من متقاعـد ازدواج  ندختر افسر و سات
.نمایند 

. در صورت ترک تابعیت -٣
در صورت که بازماندگان افسـر و  )٢(

بهساتنمن متوفی به جرم خیانت به وطن 
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حکم يپه قطعېم د محکمخیانت په جر

د ېيـواز ېحالت کېپه ديمحکوم ش
.ي ېمحکوم علیه شخص حقوق قطع ک
په تقاعد پورې اوندې چارې

:نهه پنوسمه ماده
د افسرانو او ساتنمنانو په تقاعد پـورې  

چارې په جال کنالره کې ېنوراوندې 
.تنظیمېي

فصلنهم
متفرقه حکمونه

ونکو د ملکي خدمتونو پـه کـارکو  
پورې د اوندو قوانینو تطبیق

:شپېتمه ماده
دملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې د

اوند قانون د حکمونو مطابق د کورنیو 
چارو په وزارت، د ملي امنیت په عمومي 

امي تشکیالتو په لرونکـو  ظریاست او دن
نورو وزارتونو او اداروکـې مقـرر یـا    
استخدامېي، د اوندو قوانینو د حکمونو

.تابع دي

حکم قطعی محکمه محکوم گردنـد در  
این حالت صرف حقوق شخص محکوم 

.گردد علیه قطع می
امورمربوط به تقاعد

:م نهمادۀ پنجاه و
سایرامور مربوط بـه تقاعـد افسـران    
وساتنمنان درمقررۀ جداگانـه تنظـیم  

.گرددمی
فصل نهم

احکام متفرقه
تطبیق قـوانین مربـوط کارکنـان    

خدمات ملکی
:تمشصمادۀ 

کارکنان خدمات ملکی کـه مطـابق   
احکام قانون مربوط در وزارت امـور  

ریاست عمومی امنیت ملـی و  داخله،
ســایر وزارت هــا وادارات دارای  
تشکیالت نظامی مقرریا استخدام مـی  
گردند، تابع احکـام قـوانین مربـوط    

.می باشند
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یستلخله امتیازونوخه ه ا

:مادهتمهېشپیو
د ملکي خـدمتونو کـارکوونکي او د   
پولیسو نور منسوبین او د ملـي امنیـت  

اداراتو له يتشکیالتولرونکمياودورته نظا
کوپراتیف، روغتیایي بیمې او منطقـوي  

ه معاش خه د هغو مقرراتو مطابق چې پ
.دې منظور وضع کېي، ه اخلي

ته د ملكي خـدمتونو د  ېنظامي رتب
تثبيت ېكاركونكو د رتب

:مادهتمهېشپدوه 
داختصاصي، تخنیکـي او فنـي رشـتو    
لرونکي دملکي خدمتونو کـارکوونکي  
دپولیسو دقطعاتو او جزوتامونو د ضرورت 
او اتیا په صورت کې، د باالفعل خدمت 
دکلونو له پام کې نیولو سر ه د افسر یا 

ـ ساتنمن په تو ه ه درتبې تثبیت کېي، پ
 یا ساتنمن دې شرط چې د هغو دافسر
رتبه اکل شوي تشکیل ته په پام سره لوه 

.نه وي

استفاده از امتیازات
:ویکممادۀ شصت

ــان خــدمات ملکــی و ســایر کارکن
اداراتو امنیت ملی ومنسوبین پولیس 

از دارای تشــکیالت نظــامی مشــابه
بیمه صحی ومعاش منطقوی  کوپراتیف،

مطابق مقرراتی که به این منظور وضع می 
.استفاده می نمایندشود،

یتثبيت رتبۀ كاركنان خدمات ملك
یبه رتبۀ نظام

:دوممادۀ شصت و
کارکنان خدمات ملکی دارای  رشـته  

ای اختصاصــی، تخنیکــی وفنــی  هــ
نیازمندی قطعات درصورت ضرورت و
با نظر داشت سال وجزوتام های پولیس،

های خدمت باالفعل  به حیث افسر یـا  
ساتنمن تثبیت رتبه می گردند مشـروط  
براینکه رتبۀ افسری یا ساتنمنی آنها بر 
حسب تشکیل پیش بینی شده بلنـدتر  

.نباشد
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د پولیسو یو نیفورم

:مادهتمهېشپدري
د پولیسو افسران او ساتنمنان د اني 
یونیفورم لرونکي وي چې د پولیسو پـه  

. تعلیماتنامه کې مشخص شوی دی
والی د پولیسو لـه  نور اشخاص نشي ک

یونیفورم خه ه واخلي سرغوونکی د 
قانون د حکمونو مطابق تر عدلي تعقیب 

.الندې نیول کېي
داوطلب ساتونکی

:مادهتمهېشپلور
د داوطلبو ساتونکو اوندې چارې په جال 

.تقنیني سند کې تنظیمېي
انظباطي او دسپلیني سرغونې

:مادهتمهېشپپنه 
تنمنانو پـه انظبـاطي او   سادافسرانو او

دسپلیني سرغونو او د هغو په تْادیـب  
پورې اوندې چارې په جال کنالره کې 

.تنظیمېي
د کنالرې وضع کول

مادهشپیتمهشپ:
د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت او د 

فورم پولیسینوی
:سومصت ومادۀ ش

فورم ینوافسران وساتنمنان پولیس دارای ی
مخصوص می باشند که در تعلیماتنامـۀ  

.پولیس مشخص گردیده است
ــد    ــی توانن ــخاص  نم ــایر اش س

فورم پـولیس اسـتفاده نماینـد    ینواز ی
متخلف مطابق به احکام قـانون مـورد   

. تعقیب عدلی قرار می گیرند
ساتونکی داوطلب

:چهارممادۀ شصت و
رمربوط به ساتونکی های داوطلـب  امو

.درسند تقنینی جداگانه تنظیم می گردد
تخلفات انظباطی ودسپلینی

:پنجممادۀ شصت و
امورمربــوط بــه تخلفــات انظبــاطی 
ودسپلینی افسران وساتنمنان وتأدیب آنها 
ــیم  ــه تنظ ــل جداگان ــرز العم در ط

.می گردد
وضع طرزالعمل

:ششممادۀ شصت و
سـایر وامنیت ملی، وزارت امورداخله
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ورته نظامي تشکیالتو لرونکـي ادارات  
کوالی شي، ددې قانون د حکمونو د ه 

کنالره او الیحې وضع تطبیق په منظور، 
.او تطبیق کي

انفاذ
:مادهشپيتمه اووه

دغه قانون د توشېح له نېې خه نافذ او 
پـه  او په رسمي جریده کـې خپرېـي   

ـ ١٣٨٩دېیره ـنافذېدو س ال پـه  ـک
پـور  ه رسمي جریده کې خ) ١٠٤٠(

ملغی د پولیسود ذاتی چاروقانون يشو
.ل کېي

دارای تشکیالت نظامی مشـابه  ادارات
به منظورتطبیق بهتر احکام این می توانند،

قانون، طرزالعمل ولوایح راوضع وتطبیق 
.نمایند
انفاذ

:هفتممادۀ شصت و
این قـانون از تـاریخ توشـیح نافـذ    
ودرجـریدۀ رسمی نشر گردد وبا انفاذ 

ــی پول ــور ذات ــانون ام ـــآن ق سی
جـریدۀ رسـمی شـماره  ۀ تشرـمن

ملغی شـمرده  ١٣۸۹سال ) ١٠٤٠(
.میشود
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:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

برای متعلمین و محصلین با ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰برای کتاب فروشی ها با 

ــور  ــارج از کش ــ) ۲۰۰:           (خ ــائیدال ر امریک
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