دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
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شماره (( ))۷۱ــ  ۷۱قوس ۷۵۱۱

نمبر مسلسل

()۴۴۴

 -۱قانون حقوق و امتیازات شهدای انقالب ثور .
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عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه !
مجلس وزراء تحت فیصلل ملمهر (( ))۴۳۹۱در جلسلۀ تلهریی  ۸۵/۳/۱بله محح لۀ ورقل رلرش ملمهر (())۲۵۸۲ملور
 ۴۹۸۵/۳/۱وزارت ردلی مراتب آت را تصویب نمود :
((قهنون حقوق و امتیهزات مهدای انقحب ثور بدایل مش مهد من ور است .در زمین فرمهن تقنین گرفت
مراتلب تصللویب مجللس وزراء هل بل من لوری حشللور رنللیس ملورای انقحبل جمهللوری دموهراتیل

مود)).

اف هنسللتهن رسللید و

بفرمهن تقنین ملمهر (( ))۹۲۱۱موریل  ۴۹۸۵/۳/۸رنلیس ملورای انقحبل تهنیلد و بل للومړی وزارت ابلح گردیلد بملمه
اطحع داد مد ته قهنون مذهور را در جرید رسم نمر بدارید.

داکتر شاه ولی
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معاون لومړی وزیر و وزیر امور خارجه

قانون حقوق و امتیازات شهدای انقالب ثور
ماده اول :
افسران قوای مسلح یلق افسران څهرندوی  ،قشهت  ،مهمورین ادارات و تصدی ههی دولت ه ب اثر اجرای و یف در را
دفهع از انقلحب نجلهت بیلش ثلور بل ملههدت میرسلند مبللز بیسلت هلزار اف لهن طلور اهرامیل بل بهزمهنلدگهن آنهله مسلهردت
میمود .
ماده دوم :
هرگه افراد قوای مسلح یلق افراد څهرندوی  ،اجیران ادارات و تصلدیههی دولتل  ،ههرهنلهن موسسلهت رهمل  ،هلهرگران و
اجیران موسسهتیک تهبع قهنون ههر و ههرگران موسسهت صنهرت مل بهمند  ،ارشلهی همیتل هلهی دفلهع از انقلحب و سلهیر
سهزمهنههی اجتمهر ه در اثر اجرای و یف در را دفهع از انقحب نجهتبیش ثور ب مههدت میرسند مبلز د هلزار اف لهن

ماده سوم :
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طور اهرامی برای بهزمهندگهن آنهه مسهردت میمود .

برای بهزمهندگهن امیهص مندرج مواد ( )۲-۴این قهنون آیرین معهش ملههوار رتبل اصلل ویله درجل اصلل  ،بحیل حقلوق
تقهرد مههوار پردایت میمود .

در مورد تثبیت بهزمهندگهن و توزیع حقوق تقهرد مواد ( ۴۸۱ال  )۴۴۴قهنون مهمورین دولت ررهیت میمود .
ماده چهارم :

هرگه امیهص مندرج مواد ( )۲-۴این قهنون در را دفهع از انقحب نجهت بیش ثور :

۴ــ مجروح گردند  ،رحو بر تداوی مجهن ال زمهن صحت یهب مستحق آیرین معهش مههوار یود میبهمند .

۲ــ طوری معلول مد بهمند ه قلدرت هلهر را از دسلت داد بهملند صلد فیصلد معلهش ملههوار رتبل اصلل یله درجل اصلل
معلول ال زمهن رفع معلولیت بحی حقوق تقهرد بهومهن پردایت میمود .
ماده پنجم :
برای افراد قوای مسلح یلق اف هنستهن ه مهید و یه طوری معیوب میموند ه قدرت ههر تولیدی را نمیدامت بهمند  ،مهههن
دو هزار اف هن ب فهمیل و یه یود او مهن مطهبق مقررات تقهرد صد فیصد تهدی میگردد .
ماده ششم :
این قهنون در جریدۀ رسم نمر و از تهریخ  ۲۸سنبل  ۴۹۸۵تطبیق میگردد .

