د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره ( ۱۳ )۴ثور ۳۱۶۴

نمبر مسلسل ()۸۵۲

 -۳فرمان هیئت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب مقرره
خدمت عسکری داوطلبان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان.
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فرمان هیات رئیسه شورای انقالبی
جمهوری دموکراتیک افغانستان
شماره ()۳۴۱
شهر کابل
۳۱۶۱/۳۳/۱۳
در باره تصویب مقرره خدمت عسکری دواطلبان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان
هیأت ٔرئیسه ٔشورای ٔانمالبی ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستان ٔبمنظور ٔتحکیم ٔو ٔتمویت ٔهر ٔچه ٔبیشتر ٔلوای ٔمسلحٔ
جمهوریٔدموکراتیکٔافغانستانٔ ،اکمالٔصفوفٔآنٔبأبأنمایندگانٔآگاهٔطبمهٔکارگرٔ ،دهمانانٔ ،روشفکرانٔ ،متعلمینٔؤ
محصلینٔؤسایرٔنیرؤهایٔوطنپرستٔوفادارٔبهٔامرٔانمالبٔؤحاکمیتٔمردمٔتصویبٔمیداردٔ :
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ٔ-۱ممررهٔخدمتٔعسکریٔداوطلبانٔلوایٔمسلحٔطیٔچهارٔفصلٔؤدوازدهٔمادهٔمنظورٔاستٔ .

ٔ -۲وزارت ٔدفاع ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستانٔ ،وزارت ٔداخله ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستانٔؤریاست ٔعمومیٔ
خدماتٔاطالعاتٔدولتیٔوابستهٔبهٔشورایٔوزیرانٔجمهوریٔدموکراتیک ٔافغانستانٔتطبیكٔبال ٔانحرافٔممررهٔخدمتٔ
عسکریٔداوطلبانٔلوایٔمسلحٔرأتأمینٔنمایندٔ .

ٔ -۳وزارت ٔدفاع ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستانٔ ،وزارت ٔداخله ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستان ٔریاست ٔعمومیٔ
خدمات ٔاطالعات ٔدولتی ٔوابسته ٔبه ٔشورای ٔوزیران ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستان ٔارگانهای ٔمحلی ٔلدرت ٔو ٔادارهٔ
دولتی ٔوزارتها ٔو ٔاداراتٔ ،هیأت ٔاداری ٔموسسات ٔتعلیمی ٔو ٔتحصیلیٔ ،وسایل ٔارتباط ٔجمعیٔ ،در ٔباره ٔاهمیت ٔعالیٔ
وطنپرستانهٔ ٔخدمتٔداوطلبانهٔدرٔصوفٔلوایٔمسلحٔدرٔراهٔدفاعٔازٔدستآوردٔهایٔانمالبٔثورٔ ،وحدتٔتمامیتٔارضیٔ
ؤحاکمیتٔملیٔکشورٔکارٔوسیعٔتبلیغیٔ،ترویجیٔؤتوضیحیٔرأپیشٔببرندٔ .
ٔ-۴اینٔفرمانٔازٔتاریخٔمنظوریٔنافذٔؤدرٔ((جریدهٔرسمی))ٔنشرٔمیگرددٔ .

ببرک کارمل
صدر هیئت رئیسه شورای انقالبی
جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره خدمت عسکری داوطلبان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اینٔممررهٔترتیبٔسپریٔنمودنٔخدمتٔعسکریٔداوطلبانٔازٔجملهٔاشخاصٔلابلٔجلبٔؤاشخاصٔدورهٔٔاحتیاطٔرأتنظیمٔ
مینمایدٔ .
ماده دوم:
داوطلبانٔلوایٔمسلحٔجمهوریٔدموکراتیکٔافغانستانٔعبارتندٔازٔ :
ٔ-۱اشخاصیکهٔبهٔسنٔجلبٔبهٔخدمتٔعسکریٔرسیدهٔؤداوطلبانه ٔبهٔمرکزٔجلبٔؤاحضارٔدرٔمحلٔسکونتٔدایمیٔؤ
یأمولتیٔخویشٔحاضر ٔشده ٔؤعاللهٔ ٔخدمتٔرأدرٔلطعاتٔمحاربویٔلوایٔزمینی ٔؤلوایٔسرحدیٔ ،درٔجزٔؤتامهایٔ
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اوپراتیفی ٔوزارت ٔامور ٔداخله ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستانٔؤریاست ٔعمومی ٔخدمات ٔاطالعات ٔدولتی ٔوابسته ٔبهٔ
شورایٔوزیرانٔجمهوریٔدموکراتیکٔافغانستانٔابرازٔمیدارندٔ .

ٔ -۲اشخاصیکهٔدرٔدورهٔ ٔاحتیاط ٔ لرارٔداشتهٔؤبهٔمرکزٔجلبٔؤاحضارٔدرٔمحلٔسکونتٔدایمیٔؤیأمولتیٔخویشٔ
برایٔسپریٔنمودنٔخدمتٔعسکریٔدرٔصفوفٔلوایٔمسلحٔجمهوریٔدموکراتیکٔافغانستانٔداوطلبانهٔحاضرٔمیگرندٔ .

فصل دوم

ترتیب پذیرش دواطلبان به خدمت عسکری

ماده سوم:

داوطلبان ٔمندرج ٔدر ٔماده ٔدوم ٔاین ٔممرره ٔدر ٔهمان ٔروز ٔحاضر ٔشدن ٔبه ٔمرکز ٔجلب ٔو ٔاحضار ٔبا ٔارائه ٔدرخواستٔ
تحریریٔبهٔکمیسیونٔجلبٔؤاحضارٔتوسطٔشعبهٔمربوطٔعسکریٔبخدمتٔعسکریٔپذیرفتهٔمیشوندٔ .
ماده چهارم:
در ٔاسناد ٔثبت ٔو ٔشمار ٔ(لید) ٔاسناد ٔترخیص ٔاز ٔصفوف ٔ(کارت ٔسجل ٔمجلوبٔ ،کارت ٔعسکریٔ ،اسناد ٔترخیص ٔازٔ
صفوف ٔلوای ٔمسلح ٔجمهوری ٔدموکراتیک ٔافغانستان) ٔتاپهٔ ٔکه ٔدر ٔآن ٔکلمه ٔ((دواطلب)) ٔتحریر ٔگردیده ٔباشد ٔگذاشتهٔ
میشودٔؤبأمهرٔؤامضایٔامرٔشعبهٔعسکریٔدرٔمولعٔجلبٔبهٔخدمتٔداوطلبانهٔعسکریٔؤبأمهرٔؤامضایٔلوماندانٔ
لطعهٔدرٔمولعٔترخیصٔازٔصفوفٔلوایٔمسلحٔجمهوریٔدموکراتیکٔافغانستانٔ،تصدیكٔمیگرددٔ .
ماده پنجم:
درٔشعباتٔعسکریٔکهٔداوطلبانٔرأبهٔخدمتٔعسکریٔمیٔپذیرندٔؤدرٔلطعاتیکهٔداوطلبانٔخدمتٔعسکریٔرأسپریٔ
مینمایندٔ،داوطلبانٔدرٔدفترٔعلیحدهٔبهٔترتیبٔالفبأثبتٔنامٔمیکردندٔ .

ماده ششم:
داوطلبان ٔو ٔسایر ٔافراد ٔدوره ٔمکلفیت ٔبعد ٔاز ٔختم ٔمدت ٔمعینه ٔخدمت ٔمیتوانند ٔاز ٔصفوف ٔلوای ٔمسلح ٔجمهوریٔ
دموکراتیک ٔ افغانستانٔترخیصٔنگردیدهٔؤبدونٔولفهٔخدمتٔعسکریٔرأمنحیثٔاشخاصیکهٔازٔدورهٔاحتیاطٔجلبٔؤ
احضارٔگردیدهٔاندٔ،بصورتٔداوطلبانهٔادامهٔبدهندٔ .

فصل سوم
امتیازات ،حقوق و مکلفیت ها
ماده هفتم:
منسوبینٔعسکریٔداوطلب ٔازٔتمامٔحموقٔؤامتیازاتیکهٔدرٔلانونٔمکلفیتٔعمومیٔعسکریٔپیشٔبینی ٔگردیدهٔاستٔ،
برخوردارٔمیباشندٔ .
ماده هشتم:
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داوطلبانٔمعاشاتٔخویشٔرأکهٔدرٔممررهٔمعاشٔسربازانٔ،خوردٔضابطانٔلطعهٔؤطالبٔلوایٔمسلحٔتثبیتٔشدهٔاستٔ،
ازٔمدارکٔدولتٔدریافتٔمینمایندٔ .
ماده نهم:

داوطلبانٔمندرجٔمادهٔدومٔؤمنسوبینٔمندرجٔمادهٔٔششمٔاینٔممررهٔموعدٔامتیازیٔخدمتٔعسکریٔرأکهٔدؤسالٔرأدرٔ
برٔمیگیردٔسپریٔمینمایندٔ .
ماده دهم:

ٔ -۱داوطلبانٔمندرجٔفمرهٔاولٔمادهٔدومٔاینٔممررهٔمکلفٔاندٔموعدٔدؤسالهٔرأدرٔلطعاتٔمحاربویٔلوأیٔزمینیٔؤ
لوایٔسرحدیٔجزؤتامهایٔاوپراتیفیٔوزارتٔامورٔداخلهٔجمهوریٔدموکراتیک ٔافغانستانٔؤریاستٔعمومیٔخدماتٔ
اطالعاتٔدولتیٔوابستهٔشورایٔوزیرانٔجمهوریٔدموکراتیکٔافغانستانٔسپریٔنمایندٔ .

ٔ -۲تبدیلی ٔداوطلبان ٔاز ٔلطعات ٔمحاربوی ٔو ٔجزو ٔتامهای ٔاوپراتیفی ٔبه ٔلطعات ٔو ٔموسسات ٔلوژستیک ٔو ٔو ٔتأمیناتٔ
(اکماالت) ٔصرف ٔبه ٔعلت ٔوخامت ٔوضع ٔصحی ٔدر ٔاثر ٔزخمی ٔشدن ٔیا ٔمریض ٔیا ٔتصدیك ٔحتمی ٔکمیسیون ٔصحیٔ
عسکریٔمبنیٔبرٔضرورتٔچنینٔتبدیلیٔ،صورتٔگرفتهٔمیتواندٔ .
ٔ -۳در ٔصورت ٔتبدیلی ٔداوطلبان ٔاز ٔلطعات ٔمحاربویٔو ٔجزؤتامهای ٔاوپراتیفی ٔبه ٔلطعات ٔو ٔموسسات ٔلوژستیک ٔؤ
تامیناتٔ(اکماالت)ٔبدونٔموجباتٔمندرج ٔفمرهٔدومٔاینٔمادهٔآنانٔازٔحموقٔؤامتیازاتٔخدمتٔعسکری ٔدؤسالهٔمحرومٔ
گردیدهٔ ؤمکلفٔاندٔموعدٔمکملٔخدمتٔعسکریٔرأکهٔدرٔمادهٔچهاردهٔلانونٔمکلفیتٔعمومیٔعسکریٔپیشٔبینیٔشدهٔ
استٔسپریٔنمایندٔ .

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده یازدهم:
اینٔممررهٔازٔتاریخٔتصویبٔنافذٔگردیدهٔؤبهٔگذشتهٔلابلٔتطبیكٔنیستٔ .
ماده دوازدهم:
اینٔممررهٔدرٔجریدهٔرسمیٔنشرٔمیگرددٔ .
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