د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

شماره سوم  ۵۱ثور ۵۱۳۱

نمبر مسلسل ۱۱۵

 -۲ضمیمه شماره چارم قانون مکلفیت عمومی عسکری.
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فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی
جمهوریت دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
تاریخ ۵۱۳۲/۵۲/۵۱
پیرامون ضمیمه شماره چهارم قانون مکلفیت عمومی عسکری
هیأت رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابك ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری دموکراتیک
افغانستان تصویبب می نماید:
ماده اول:
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ماده ( )۴۴لانون مکلفیت عمومی عسکری لرار آتی تعدیل گردد:

دوره خدمت سربازان و خورد ضابطان لطعه بدون در نظرداشت تحصیالت آنان در لوای مسلح جمهوری دموکراتیک
افغانستان مدت سه سال را در بر میگیرد.

مدت خدمت برای سربازان و خورد ضابطان لطعات ،موسسات و جزو تامهای لوژستیکی و تامیناتی تحت امر مرکز
لوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان چهار سال تعیین میگردد.
ماده دوم:

ماده ( )۵۵لانون مکلفیت عمومی عسکری حسب آتی تعدیل گردد:

تاجیل از جلب و احضار به خدمت عسکری به منظور ادامه تحصیل برای مجلوبین آتی اعطا میگردد:

 -۴برای محصلین موسسات تحصیالت عالی تا ختم دوره تحصیل و طی مدت دو سال بعد از ختم تحصیل مشروط بر
اینکه فارغان واجد شرایط جلب و احضار در رشته های مهم التصاد ملی بنا بر ضرورت مبرم مطابك رشته و
تخصص مدت دو سال بر اساس تمسیمات وزارتها و ادارات مربوط در تصدیها و موسسات دولتی ایفای وظیفه نمایند.
کسانیکه بعلت ناکامی یا نمض دسپلین برای سال دوم تحصیلی در یک صنف بالی مانند و اشخاصیکه بعد از ختم دوره
تحصیل از انجام وظیفه در والیات ابا ورزند و یا خودسرانه تبدیل یا ترک وظیفه نمایند یا از وظیفه منفک گردند از
حك تاجیل محروم و بخدمت عسکری سوق میگردند.

 -۲برای متعلمین موسسات متوسط مسلکی الی ختم دوره تحصیل و طی مدت دوسال بعد از ختم دوره تحصیل مشروط
بر اینکه فارغ التحصیالن لابل جلب و احضار مدت دو سال مطابك تمسیمات در تصدیها و موسسات سکتور دولتی بعد
از فراغت بر اساس رشته و تخصص ایفای وظیفه نمایند.
متعلمینیکه بسن لانونی جلب و احضار رسیده اند هر گاه بعلت ناکامی و نمض دسپلین برای سال دوم تعلیمی در یک
صن ف بالی مانند و همچنان مجلوبینیکه بعد از ختم دوره تحصیل از ایفای وظیفه ایکه طبك تمسیمات به انان محول
میگردد ابا ورزند یا خودسرانه تر ک وظیفه نمایند و یا از وظیفه منفک گردند از حك دریافت تاجیل محروم و به
خدمت عسکری سوق میشوند.
 -۳برای متعلمین مکاتب مسلکی تخنیکی و مکاتب حرفوی الی ختم دوره تحصیل و مدت دو سال بعد از ختم تحصیل
مشروط بر اینکه فارغ التحصیالن مکاتب مذکور طی مدت دو سال مطابك تخصص و تمسیمات وزارتها و ادارات
مربوط در تصدیها و موسسات سکتور دولتی ایفای وظیفه نمایند.
هر گاه از ایفای وظیفه محوله اباء ورزند و یا خودسرانه ترک وظیفه نمایند از حك تاجیل محروم و به خدمت عسکری
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سوق میگردند.

 -۴برای متعلمین مکاتب تعلیمات متوسط عمومی الی ختم دوره تحصیل متعلمینی که به سن لانونی جلب و احضار
رسیده اند و به علت ناکا می یا نمض دسپلین برای سال دوم تعلیمی در یک صنف بالی مانند از حك تاجیل محروم و به
خدمت عسکری سوق میگردند.

در صورت اعالم حالت نظامی در کشور اشخاص مندرج فمرات  ۳ -۲ -۴و  ۴این ماده لبل از ختم دوره تحصیل
بخدمت عسکری جلب شده میتوانند.

فارغان صنوف  ۴۲که بسن لانونی جلب و احضار رسیده اند بخدمت عسکری سوق میگردند.

البته بعد از ختم دوره مکلفیت به آنان حك شمول در موسسات تعلیمات عالی بدون امتحان کانکور داده میشود.
ماده سوم:
ضمیمه شماره چهارم لانون مکلفیت عمومی عسکری از تاریخ تصویب نافذ بوده و در جریده رسمی نشر میگردد.

ببرک کارمل
صدر هیأت رئیسه شورای انقالبی
جمهوری دموکراتیک افغانستان

