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دفغیو کیا
هیئات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری
دموکراتیک افغانستان و اعالمیه جلسه فوق العاده شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۵۶ /۳۱ /۳۱
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در پرتو مشی مصالحه ملی تصویب میدارد:
می ه دال:

این فرمان در مورد افسر خورد ضابط مکتبی ،خورد ضابط قطعه و سربازان قوای مسلح در حاالت ذیل تطبیق
میگردد:
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 -۳محکوم به مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بعد از انقالب ثور که در اثر فرمان عفو از حبس
رها یا میعاد معین حبس را سپری کرده باشد.
 -۲ترک وظیفه.
 -۱عودت کننده.

 -۴شامل در گروپ های مخالف مشروط به گذاشتن سالح بر زمین و پیوستن به دولت.
می ه ام:
افسر خورد ضابط یا سرباز که بعد از انقالب ثور بنابر ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور محکوم و به
اساس فرامین عفو از حبس رها یا مدت محکوم بها را سپری نموده باشد از تطبیق جزاهای تبعی و تکمیلی به استثنای
احکام فقرات  ۲و ۱ماده (  )۳۳۱قانون جزاء معاف میگردد.
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می ه ام:
افسر یا خورد ضابط که بتاسی از احکام این فرمان مقرر گردد از حقوق و امیتازات مندرج در قانون مستفید گردیده و
مدت خدمت قبلی با مدت خدمت بعدی آن قابل محاسبه میباشد.
می ه چهیرم:
در صورتیکه افسر یا خورد ضابط مکتبی شامل ماده (اول) این فرمان به سن تقاعد رسیده باشد از تاریخ مراجعه
بوزارت مربوط متقاعد محسوب و طبق احکام قانون از حقوق تقاعد مدت خدمت مستفید می گردد.
می ه هوجم:
 -۳حقوق تقاعد افسر یا خورد ضابط مکتبی متقاعد که بوطن عودت نموده یا سالح بر زمین گذاشته باشد از تاریخ
مراجعه بوزارت مربوط تادیه میگردد.
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 -۲حقوق تقاعد افسر و یا خورد ضابط مکتبی متقاعد که بنابر حکم محکمه قطع یا محدود شده باشد از تاریخ انفاذ این
فرمان به صورت مکمل قابل تادیه میباشد.
می ه

م:

خورد ضابط قطعه و سرباز قوای مسلح که بحکم محکمه محکوم به جزا گردیده و یا ترک خدمت نموده باشد مدت
عسکری قابل محاسبه میباشد.
می ه

کم:
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خدمت قبلی وی در قطعات و جزوتامهای قوای مسلح در میعاد معینه خدمت سربازی مندرج در قانون مکلفیت عمومی

این فرمان از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

حیج محم څم و
رهر ش مریم ص ر رایش رار ب اردر دورد
جمهارر ماکردکرک دفغیو کیا
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