د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

فرمان  ۱۶۴۰مورخ  ۶۹/۱۱/۲۳رئیس جمهور
افغانستان درباره تعـــدیل و ایزاد مواد (۶۸-۶۶-۵۸
و )۷۱قانون امورذاتی افسران قوای مسلـــح ج.ا
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رسمی جریده

شماره پنجم  ۱۵جوزا ۱۳۷۰
نمبر مسلسل ۷۴۴ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۱۶۴۰ -
تاریخ ۶۹/۱۱/۲۳ -
در باره توشیح مصوبه شورای ملی
بتاسی از حکم فقره دوم ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج.ا در رابطه به
ضمیمه شماره اول و تعدیل و ایزاد مواد ( ۶۸ ،۶۶ ،۵۸و  )۷۱قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج.ا را که در
جلسه مورخ  ۶۹/۷/۲ولسی جرگه و جلسه مورخ  ۶۹/۹/۱۳کمیســــــــیون مختلط مجلسین شورای ملـــــــی به
تصویب رسیده توشـــــیح میدارم.
این فرمان با مصوبۀ شورای ملی جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه ج.ا گسیل گردد.
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رئیس جمهور افغانستان

مصوبه هیأت مختلط مجلسین شورای ملی در رابطه به ضمیمه شماره اول و تعدیل و ایزاد مواد
 -۶۸-۶۶-۵۸و ۷۱قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج  .ا
ماده اول :ضمیمه شماره اول
افسریکه به اساس ضرورت اداره جهت تحصیل طویل المدت بداخل یا خارج کشوراعزام میشود دورۀ معینه موفقانه
تحصیل ترفیع وی محاسبه میگردد.
ماده دوم:
تعدیل و ایزاد مواد (  ۵۸ ،۶۶ ،۶۸و )۷۱
 -۱تعدیل مادۀ  – ۵۸افسرایکه مدت  ۲۵سال در قوای مسلح و ادارات ملکی بالفعل خدمت کرده باشد میتواند تقاعد
خود را مطالبه نماید.
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 -۲تعدیل ماده  -۶۶معاش تقاعد افسریکه ده سال در قوای مسلح و ادارات ملکی بالفعل خدمت نموده  ۴۰فیصد معاش
ماهوار رتبه اصلی او میباشد در مقابل هر سال خدمت اضافه از ده سال  ۰۲/۴فیصد معاش ماهوار رتبه اصلی به
حقوق تقاعد وی افزوده میشود.

 -۳تعدیل ماده  -۶۸حقوق تقاعد افسر کمتر از ده سال در قوای مسلح و ادارت ملکی بالفعل خدمت نموده دو ماه معاش
رتبه اصلی ماهوار با ایزاد  ۲۵فیصد ان در برابر هر سال خدمت میباشد که طوریکه پرداخته میشود.

 -۴تعدیل و ایزاد ماده  -۱-۷۱هنگام محاسبه مدت خدمت افسر برای سنجش حقوق تقاعد تاریخ شمول و انفصال افسر
ذیالً در نظر گرفته میشود:

( )۱روز مواصلت مجلوب به قطعه یا روز شمول به موسسه تعلیمی نظامی باساس امر قوماندان موسسه برای جوانان
ملکی.

( )۲روز انفصال از بست پرسونل قطعات نظر به ابالغ امر از طرف قوماندان قطعه برای افسریکه مستقیما ً از قطعه
منفصل میشود یا روز امضای امریه وزرای مربوط در مورد انفصال از خدمت نظامی برای افسریکه مستقیما ً از
وظیفه در وزراتها و ادارات ملکی منفصل میگردد.
 -۲حقوق تقاعد افسریکه دارای خدمت ملکی و نظامی باشد ذیالً محاسبه میگردد:
( )۱افسریکه مدت خدمت نظامی وی ده سال یا بیشتر از ان باشد حین سنجش حقوق تقاعد  ۲۵فیصد مدت خدمت
ملکی وی بخدمت نظامی محاسبه گردیده و متباقی سال خدمت ان ملکی محاسبه میگردد.
( )۲افسریکه مدت خدمت نظامی وی از ده سال کمتر باشد حین سنجش حقوق تقاعد مدت خدمت ملکی و نظامی وی
جداگانه محاسبه میگردد.

ماده سوم:
این ضمیمه ،تعدیل و ایزاد در قانون امور ذاتی افسران از تاریخ توشیح نافذ بوده و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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