د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

نمبر مسلسل)۱۲۰۳( :
تاریخ نشر( )۲۵دلو سال  ۱۳۹۴هـ.ش

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد جلب و جذب مجدد داوطلبانی که بعد از سوق به
صفوف اردوی ملی و پولیس ملی به دلیل غیابت از اجرای خدمت باز مانده اند
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد جلب و جذب مجدد داوطلبانی که بعد از سوق به صفوف
اردوی ملی و پولیس ملی به دلیل غیابت از اجرای خدمت بازمانده اند
شماره)۱۲۲(:
تاریخ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ :
با در نظرداشت دستآوردهای قابل مالحظۀ نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در دفاع مستقالنه از استقالل ،تمامیت
ارضی و حاکمیت ملی ،مالحظۀ بهبود در اجراآت آنها و به منظور تقویت هر چه بیشتر صفوف اردو و پولیس ملی،
مراتب آتی منظور است:
مادۀ اول:
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( )۱افس ران ،بریدمالن و سربازان اردوی ملی ،افسران ،ساتنمنان ،ساتونکی های پولیس ملی ،که به دالیل ذیل از
بست منفک گردیده اند ،در صورتی که از انفاذ این فرمان الی مدت ( )۶ماه طور داوطلبانه به قطعات مربوط و
مراکز جلب و جذب والیات شان حاضرشوند ،از تعقیب عدلی آنها انصراف به عمل آید:
-۱ترک خود سرانه وظیفه.

-۲عدم مراجعه به قطعات و یا محل خدمت پس از ختم ایام رخصتی و یا وظایف خدمتی.

-۳غیابت بدون تصدیق رسمی مراجع صحی دولتی و یا خصوصی مورد تائید وزارت صحت عامه.

( )۲مرتکبین جرایم خیانت به وطن و مفرورین با سالح ،از مفاد مندرج این فرمان مستثنی می باشند.
مادۀ دوم:

بعد از تشخیص هویت ،بررسی علل و انگیزه غیابت و حصول اطمینان از عدم موجودیت موانع از طریق کمیسیون
های مؤظف ،در شمولیت مجدد واجدین شرایط استفاده از مزایای مندرج مادۀ اول این فرمان ،اقدام گردد.
مادۀ سوم:
در مورد اعاشه و انتقال واجدین شرایط فوق ،مطابق فرمان ( )۹۷اقدام گردیده حقوق و امتیازات شان اعتبار از تاریخ
شمولیت مجدد آنها اجراء گردد.
مادۀ چهارم:
( ) ۱افسران ،بریدمالن ،ساتنمنان ،سربازان و ساتونکی هایی واجد شرایط استفاده از این فرمان که الی ختم اعتبار آن
به وظیفه حاضر نمی گردند ،طبق قوانین نافذه کشور حسب ذیل مورد تعقیب عدلی قرار گیرند:

-۱حبس و پرداخت جریمه.
 -۲پرداخت قیمت ،البسه ،تجهیزات نظامی ،مصارف دوره تعلیم و تربیه و استهالک عسکری لوازم عسکری.
مادۀ پنجم:
به منظور تطبیق بهتر و به موقع احکام این فرمان ،وزارت های دفاع ملی و امور داخله به تکثیر مفاد آن از تمام
وسایل ممکن به شمول استفاده از رسانه های جمعی و صدور اوامر جداگانه می باشند.
مادۀ ششم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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