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((در مطبع وزارة مالیه زیور طبع در بر کرد))

تعداد طبع ثاني  )۵۰۰( .............................................................................جلد

بسم هللا الرحمن الرحیم
(نظامنامۀ محصول مواشي)
مقدمه
چون در افغانستان محصول مواشی بانواع مختلف واقسام متعدد گرفته می شد مثال محصول:
زکوة  ،طرق ،علف چر ،باج سیخ  ،شاهی گی ،تکت زکوة  ،سر رمه گی  ،سرگله گی ،روغن  ،قروت معموویی ،سورکانه،
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چکانه ،با وجود محصوالت دیگر تکواییف هوم بمثول حوایوۀ خریود جووال  ،گلویم ،جول  ،نووار ،ششوم ،ریشومه ،تووبر  ،باسولیق،
اسپ  ،اشتر ،مرکب ،که دویت بکار میداشت وباالی زکوة ومال رعایا ریزش گردید واز قرار ریوزش گرفتوه موی شود ونیوز
محصوالتیکه برای مواشی گذاشته شد بود ،باالی یک قوم بیکقرار  ،وباالی دیگر قوم بدیگر قرارمحصول کم وزیاد مقورر
بووود بع ووی ازحکووام وکووار داران خوودا نوواترا ،بلکووه نوووکران شخص وئ شووان کووه ازیکجووای بوودیگر جووای حرکووت مینمودنوود
ومصارف خود را باسم سیور سات وبارگیر ،وسواری خود را باسوم اایووا ازرعایوا میگرفتنود وبورای هرکودام وجوو  ،عامول
و ابط علحد وبرای تحصیل آن محصالن متعدد مقرر گردید این قواعد باعث تکاییف وزحمات مایداران می شد .
آهذا بنابر آسود حایی رعایای صادقۀ شواهانه ام هموۀ ایون تکواییف وزحموات را رفوو نموود  ،یوک محصوول باسوم امحصوول
مواشوویا بوواالی تمووامی مایووداران افغانسووتان بوودون اسووتثنای قومیووت وشخصوویت و ووو نمووودم تووا مطووابق ن امنامووۀ هووذا ازهمووه
مایداران درجمیوو ممایوک محروسوۀ شواهانه ام محصوول موذکور بقسوم مسواوات وبرابوری گرفتوه شوود ،توا احودی ازمحصوول
موصوف مرفوع ایقلم شد نتواند -:

قاعدۀ  -:۱بست محصول حیوانات کوه از قورار د را یوک ویوا د را درعبود بوراران ویوا قریوه داران ویوا قبیلوه داران بودون
شمار بدفاتر شادشاهی قبویدارشد از رعایا افزود را جبرا بدون شمارمیگرفتند ،موقوف فرمود شد که بعد ازین بدون قواعد
ن امنامۀ هذا محصول گرفته نشود.
 -:۲قریه داران ویا قبیله دارانیکه سابق ملک  ،کندیدار ،میرهزار ،ایل بیگی ،ارباب ،افسوقال ،درهرمملکوت باصوطالق قووم
آن بنامبووای متعوودد ومختلووف یوواد می شوودند ازیوون شووا بوورای اقوووام کوووچی باسووم اقبیلووه دارا وبوورای غیرقبایوول کوچیاقریووه دارا
موسوم گردیدند ،بنابران قریه دار وقبیلوه دار الزم کوه باتاواق عالقوه دار و وکالئیکوه درمجلوا عالقوه داری ازطورف اهوایی
انتخاب گردید اند ،سیاهۀ جزو مواشی تعلقۀ خودها را بتاصیل اسم و وید وساکن وشوخ
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ونووع حیووان وتعوداد آن بودفتری

محووال یووا موودیر ماییووه بدهوود  ،واگوور شخصووی در دادن جووزو مواشووی خووود اطاعووت نمیکوورد بموجووب قاعوودۀ ا۱۷۱ا ن امنام وۀ
تشکیالت اساسیه بحاکم یا عالقه دار باال دست خود مراجعت نمود معاونت طلب کند .
 -:۳درجائیکه راسا تعلوق حکوام باشود توا درجوۀ حواکم ا3ا خوود حواکم ببور قریوه دار وقبیلوه دار درشومار موال حا ور باشود،
وجاهائیکه رأسا تعلق حاکم کالن وحاکم اعلوی ونائوب ایحکوموه باشود نائوب ایحکوموه وحکوام موذکور ازطورف خوود شخصوی
امین را مقرر میدارند که همرا قریه دار وقبیله دار و وکیل های منتخبۀ همان محال که درمجلوا مشوورۀ هموان والیوت ویوا
حکومتی اعلی ویا حکومتی کالن میباشد شمار نمایند.
 -:۴وقت شمار حیوانات در ابتدای ما حوت ایی اخیر ما ثور بمناسب موسم زای مواشی همان مملکت مقرر شد که بمیعاد
مذکور تاصیل قاعدۀ ا۱ا سیاهه ساخته بدفتر محال ویا ادارۀ ماییه بسشرند .
 -:۵دفتری محال ویا مدیر ماییه سیاهۀ که از قریه داران و وکال میگیرند بدفتر ویوا ادارۀ ماییوه بوه ترتیوب قریوه وجموو قریوه
دار بتاصیل اسامی ونوع مواشی داخل دفتر نماید تا جمو نوع حیوانات ومحصول ساییانه معین باشد.
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 -:۶دفتری محال ویا مدیر ماییه بقراریکه جزو میگیرد برای هر فرد محصوول د مواشوی بذریعوۀ قریوه داران وقبیلوه داران
تکت رسمی محصول را روانه کند که اسامی ازنوع مایداری وتعداد مواشی ومحصول ساییانه خود بدانند .

 -:۷چون شمار مواشی همه سایه میشود در هر سال که شمار مال مواشی شود محصول دویت از مایدار گرفته میشود ،اگر
دربین سال مال محصول د سقط شدیا ماقود گردید ویا باروش رسید مجری داد نمیشود ودرسال آیند ایبته جدید شومار موی
شود.

 -:۸از دفتر محال ویا ادارۀ ماییه تکت قریه داری برای قریه دار وقبیله دار داد میشوود کوه اسوامی محصوول د جموو قریوه
دار وقبیله داری خود را بدانند .

 -:۹محصوالت مال مواشی از رعایای دویت با نواع مختلف واقسوام متعودد گرفتوه میشود ،یبوذا حوال محصوول موال مواشوی
بقرار ذیل مقرر گردید -:
اشتر – چبار روشیه
اسپ وقاطر – دو روشیه
گوساند وبز – شانزد شیسه
گاو وگاومیش هر کدام – یکروشیه
مرکب  -یکروشیه
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 -:۱۰موعد رسانیدن محصول مواشی یک قسط مقرر گردید که موعود قسوط آن دوموا اسوت یعنوی ازابتودای موا عقورب ایوی
اخیر ما قوا .
 -:۱۱اسامی اگر محصوول مقورر را بموعود قسوط نرسوانید ازقراریکوه بواقی بمانود از باقیمانودۀ آن د روشیوه را یوازد روشیوه
گرفته میشود .
 -:۱۲قریه داران و یوا قبیلوه داران را الزم اسوت کوه در ا۱۵ا موا میوزان بورای رعیتوی مایودار اطوالع بدهنود کوه سور رشوتۀ
رسانیدن وجه قسط خودها را بموعد آن بنمایند .
 -:۱۳قریه داران ویا قبیله داران محصول مال مواشی متعلقۀ خود ها را بموعد قسط از رعیتی تحصیل داشته رسید چبواشی
برای شان بدهند هرگا خود مایدار با بوایجمعی قریه دار ویا قبیله دار خود تحویل خزانه نماید هم جائز است .
 -:۱۴قریه داران وقبیله داران وجه محصول را که از رعیتی مایدار میگیرند ورسید چباشی میدهنود وجوه موذکور را بموعود
قسط تحویل خزانه کرد رسید حاصل دارند .
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 -:۱۵ق ریه دار ویا قبیله دار رسید خزانه را بدفتر محال برد دفتری محال ویا مدیر ماییه رسید خزانه را

بط کورد بورای

سند قریه دار ویا قبیله دار عوض رسید بدهند.

 -:۱۶دفتری محال ویا مدیر ماییه شا از انق ای موعد قسط قریه داران ویا قبیله داران را خواسته حساب محصول مواشی
را به ایشان نماید هر قدر که رسید بود مجرای باقیماندۀ آنرا معین کرد در د روشیه یکروشیۀ دیگر بلا جزای نقودی بسوته
و افزود نمایند ،وازقریه دار وقبیله دار اشخاصیکه وجه را نرسانید اند جزو بگیرد ومحصل شدید مقرر دارنود کوه وجوه را
حصول کند.

 -:۱۷هنگامیکه محصل تحصیل مقرر شد اگر اسامی قبویدار بود وجوه را بخزانوه برسواند  ،اگور قبویودار نبوود بودفتر محوال
ویووا ادارۀ ماییووه حا وور گردیوود بمواجب وۀ قریووه دار گاتگوووی خووود را بنماینوود درحاییکووه بقرارحسووابی ثابووت شووود از نووامبرد
حصول وتحصیل بذریعۀ محصل میشود ،واگر ثبوت نشد جواب باقی را قریه دار ویا قبیله دار به ثبوت بگوید .

 -:۱۸اگر قریه دار ویا قبیله دار باقی را بذمۀ اسامی قلمداد کرد ومحصل مقورر شود اسوامی را حا ور نموود و رسوید قریوه
دار ویا قبیله دار را اهر کرد ،یعنی وجه را گرفته ناحق قلمداد کرد بود باقی و جزای نقدی اسامی ازقریوه دار بوه عوالوۀ
بیست رابیست و شنجروشیه گرفته شود .
 -:۱۹اگر اسامی وجه باقی وجزای نقدی را با وجود محصول ایوی موعود نووروز نرسوانید دفتوری محوال ویوا مودیر ماییوه کموا
مایداری او را باندازۀ باقی او باروش رسانید وجه محصول را حصول کرد تحویل خزانه نماید.
 -:۲۰جزویکه قریه داران و یا قبیله داران بودفتر محوال ویوا ادارۀ ماییوه میدهنود الزم بسویار غورنماینود کوه چیوزی از سویاهه
نماند  ،اگر ماند بود و ثانی ب بور رسید ازسه حال خایی نخواهد بود .
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 -:۱یا قریه دار ویا قبیله دار و وکال دانسته بمدعای ناسی خود با اسوامی سواخته گوی کورد قلموداد نکورد انود ،درینصوورت
دفتری محال و یا مدیر ماییه تحقیق نماید بعد از ثبوت از صاحب مال بردو گرفته میشود ونیز قریوه دار وقبیلوه دار از قریوه
داری و وکال از وکایت عزل میشود اصل محصول تحویل خزانه ونصف جریمۀ آن به مخبر انعام داد می شود.
 -:۲یا از اسامی قریه دار وقبیله دار وجه محصول را گرفته بدفتر سیاهه نوداد درینصوورت اسوامی ازجریموه معواف اسوت
واز قریه دار و یا قبیله دار یک بر دو محصول گرفته شد از قریه داری وقبیله داری موقوف است.
 -:۳هرگا اسامی در وقت شمار مال خود را شنبان کرد بود ازشخ

مذکور یک بردو بقسم جزای نقدی گرفته میشود  ،و

۱

از قریه دار ویا قبیله دار شنج یک ا۵ا اصل محصول بسبب غالت جریمه گرفته میشود .
 -:۲۱بسال اول که جزو وشمار مال مواشی که قریه داران ویوا قبیلوه داران و وکوال قلموداد میکننود اگور نسوبت بسوال گذشوته
وجه محصول آن زیاد بود صداقت شان بدویت مقدا شان اهر گردید ازوجوه افوزودی کوه بسوته شوود د یوک آن بطریوق
انعام بحسابش مجری داد میشود .
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 -:۲۲جزویکه قریه داران ویا قبیله داران ووکال میدهند اگرنسبت به محصول سال گذشته کسورکلی کورد ازطورف حکوومتی
کالن یا حکومتی اعلی یا نائب ایحکومگی بموجب عر داشت دفتری یوا سررشوته دار یوا مسوتوفی هموان حکوومتی کوالن یوا
حکومتی اعلی یا نائب ایحکومه گی ناری بورای تاتویش شومار مقورر میشوود ،هور قودر کوه از شومار باقیمانود و داخول سویاهۀ
قلمداد قریه دار ویا قبیله دار و وکال نگردید باشد مطابق قاعدۀ ا۲۰ا معمویداشته می شود.

 -:۲۳ا گر جمو محصول مواشی نسبت بسایبای گذشته کسر زیاد کورد هرتجوویزی کوه دویوت الزم بدانود براجورای آن مقتودر
است.

 -:۲۴حوایه جات جل  ،جوال ،ششم ،گوساند ،اسپ خریداری روغن معمویی ،قروت  ،گلیم ،نووار سوردوز ،ریشومه ،تووبر ،
باسلیق  ،اشتر مرکب موقوف است ،دویت کار آمد خوود را بخووش ر وا و قیموت روز خریوداری میکنود هویچکا را اجواز
نیست که به حوایه چیزی بگیرد ویا جبرا خریداری کند اگر کرد بود ب بور رسید بقرار ن امنامۀ جزا جزا می بیند.
 -:۲۵دفتری محال ویا مدیر ماییه همه سایه صورت حساب سواییانۀ خوود را بمرکزماییوه کوه تعلوق داردبارسوتد و درتحصویل
محصول بنزد دویت مسئول است .
 -:۲۶اشیائیکه خریداری آن درهنگام محاربه

رور باشد بموجوب فرموان دسوتخطی هموایونی جنسوا دویوت میگیورد و قیموت

آنرا در حین حساب مجری میدهد .
 -:۲۷برای خدمتانۀ قریه داران وعالقه داران از حصویی محصول ازچبل روشیه شخته یکروشیه بحساب نامبرد مجری داد
شود ،از وجبیکه داخل جریمه آمد باشد خدمتانه داد نمیشود .
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 -:۲۸شمار مال مواشی که برای سنه  ۱۳۰۱میشود وهر مایدار که در هر مو و باشد سیاهۀ آن درهمان مو و کوه آقاموه
دارد میشود مثال مایدار فرا و ششت رود که بسته بارا و ششت رود است ومایوداری شوان بقطغون میورود حوال از جموو فورا
وششت رود کم شد بقطغن بسته میشود .
 -:۲۹بست قدیم که قواعد قدیمۀ آن بدفاتر سرکاری ماند است از ابتدای سنه  ۱۳۰۱موقوف و شمار مواشی درهور مو وو
که اقامه دارد میشود.
 -:۳۰اگر بع ی رمه دار که تعداد رمۀ آن از شنجا رأا ا افه باشد درسونه ۱۳۰۱دریوک مو وو سویاهۀ مواشوی آن آمود
باشد ودرسایبای آیند خیال رفتن دائمی بدیگر مو و داشته باشد باید برای مدیر ماییۀ خود اطالع داد خط بگیرد.
 -:۳۱مایداریکه دائمی بدیگر مو و میرود خط مدیریت ماییۀ مو و سابقۀ خود را برای مدیر ماییوۀ مو وعیکه جدیود آمود
میرساند.
 -:۳۲هر مایدار که از یک مو و بدیگر مو و بطور دائمی میورود الزم کوه بورای مودیر ماییوۀ مو وو سوابقه خوود اطوالع
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بدهد تا مدیر ماییۀ مو و سابقۀ او برای مدیر ماییۀ مو عیکه حال میرود اطالع دهی کند .که مستح ر باشد.

 -:۳۳هرمایدار که ازمدیر ماییۀ خود خط رفتن دیگر مو و خود را میگیرد اگر برای مدیر ماییۀ مو و جدید خود نرسواند
ویا خود را در بین را شنبان کرد بعد از دستیابی وتحقیق محصول مواشی آن سه چند گرفته میشود .
 -:۳۴درخصو

ایوکه کاردارها در بین را جبرا میگرفتند قطعا موقوف گردید فقط در وقتیکه کدام مبمی که در آن فائود

عمومی باشد بموجب فرمان دستخطی مبارک اعلح رت همایونی حوایه واجرا خواهد شد.

 -:۳۵چونکه زکوة امر شرعی است ،بنابران مایدارانیکه مستوجب زکوة باشند در رسانیدن آن کوشش ورزیود تموام احتیواط
بکار برند.

اتشریح مقدمها کسیکه یک مال مواشی داشته باشد هم مایدار گاته میشود ،و در محصول می آید ومحصول موال مواشوی از
نر و ماد وخورد وکالن حیوان بال استثنا یکسان گرفته میشود.

چون اکثر اقوام وقبائل سمت مشرقی ،وسمت جنوبی درموقو جباد در را حا وطن ونواموا افغانیوت خودمات قیموت داری
ایاا نمود اند بنابر قدردانی وقیمت شناسی این قبیل خدماتیکه دائما من ور ح ور من است ،تا میعاد د سوال یعنوی توا اخیور
سنه  ۱۳۱۰شمسی در تادیه محصول مال مواشی که بموجب ن امنامۀ فوق برعموم قبائل وعشائر افغانسوتان یوک سوان نافوذ
و جاری است بصورت رعایت خا

تخایای که در ذیل نشانداد شد است من ور گردید بدینموجب

گوساند ،بز ،گدی ............................................................................................................ا۵ا شیسه
اسپ ،قاطر ،یابو ............................................................................................................ا۱ا روشیه
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اشتر ..........................................................................................................................ا۲ا روشیه
گاو ،گاومیش ......................................................................................................... .......ا۱ا قران
مرکب .......................................................................................................................ا۱ا عباسی
ادخال و اجرای این ن امنامه را در ن امات دویت امر و اراد می نمایم .
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ضمیمۀ نظامنامۀ محصول مال مواشی
 -:۱اشخاصیکه شمار مال مواشی را مینمایند در مو عیکه محصول سرخانه بدویت میدهند بعد از انجام شمار مال مواشوی
بقرار موادۀ ا ۲و ۳ا ن امناموۀ محصوول موال مواشوی سویاهۀ جوز و سورخانه واصونافی و آسویابی و جوواز تعلقوۀ خوود را نیوز
میدهند .
 -:۲محصول سرخانه و اصنافی و آسیابی و جواز هر مو و بقرار بست مقرری همان مو و گرفته میشود.
 -:۳دفتری محال و یا مدیر ماییه برطبق موادیکه در ن امنامۀ محصول مال مواشی ای اق گردید باستثنای مادۀ ا-۲۶-۲۳
۳۴-۳۳ا که مخصو

مال مواشی است دربارۀ شمار سرخانه و اصنافی واسیابی وجواز مراعات واجرا نمایند .

 -:۴کسانیکه ازیک مو و بدیگر مو و بقسم دائمی میروند ،اگر درهمان مو و سرخانه مقرری داشته باشد موافوق بسوت
مقرری هموان محلیکوه جدیود وارد میشوود محصوول سورخانه از او گرفتوه شوود .هرگوا در محول وارد او محصوول سورخانه

 -:۵اشخا

متارقه که اصأل از جملۀ ساکنین قریه جاتیکه مال شان شمار میشود نباشند درحین شمار محصول مال مواشی

خود ها را نقد تادیه کنند ویا
برساند .
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مقرری نباشد ازتادیه محصول سرخانه معاف است.

امن وجه بدهند که هنگام بسر رسیدن قسط محصول مال مواشوی محصوول مایوداری خوود را

 -:۶تو یح ماد اول قاعد ا۲۰ا محصول قلم اندازی مال مواشی که بردو گرفته میشود نصف جریمه را بمخبر انعوام داد
اصل محصول با نیم چند آن تحویل خزینه میشود .
حمل 1302
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ضمیمۀ نظامنامۀ محصول مال مواشی
ازگوساند برۀ نر قر قلی که بواسطۀ شوست کشته میشوند محصول مال مواشی گرفته نمی شود ،و معاف است.
تحریر چبارشنبه  ۹اسد ۱۳۰۲
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