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بسم هللا الرحمن الرحیم
نظامنامۀ محصول مال مواشی
مقدمه
چون در افغانستان محصول مواشی با انواع مختلف و اقسام متعددد ررفتدم مدشددث مدمحص محصدول طردو لدرچث لدف چدرث

AC
KU

باج سدخث شاهدگیث تکت طرو سررمم ریث سررلم ریث روغنث قروت معمولی سررانمث چکانمث با وجود ادن محصوالت
ددگر تکالدف هم بممل حوالم خردد جوالث رلدم جلث نوار پشمث ردشممث توبرهث باسلدچ اسپث اشترث مررب ردم دولدت بکدار
مدداشت باالی طرو مال ر ادا ردطش ررددده اط قرار ردطش ررفتم مدشد و ندط محصوالتی رم برای مواشی رذاشتم شده
بود باالی د ک قوم بدک قرارث و باالی ددگر قوم بددگر قرار محصول رم و طداد مقرر بود بعضی اط احکدام و ردارداران
خدا ناترس بلکم نورران شخصی شان رم اط دک جا بدددگر جدای حرردت مدنمودندد بمصدارف خدود را باسدم سدورسدات و
بارردر و سواری خود را باسم (اُلو) اط ر ادا مدگرفتن و برای هر ردام وجوه امل و ضابل لحدده و بدرای تحصددل ن
محصحن متعدد مقرر ررددده ادن قوا د با ث تکالدف و طحمدات مالدداران مدشدد ل دذا بندابر سدوده حدالی ر اددای صدادقم
شاهانم ام همم ادنتکالدف و طحماترا رفع نموده دکمحصول باسم محصدول مواشدی بداالی تمدامی مالدداران افغانسدتان بددون
استمنای قومدت و شخصدت وضع نمودمث تا ملابچ نظامنامدم هدذا اط همدم مالدداران در جمددع ممالدک افغانسدتان محصدول
مذرور بقسم مساوات و برابری ررفتم شود تا احدی اط محصول موصوف مرفوع القلم شده نتوانند.

رسدکم دک مال مواشی داشتم باشد هم مالدار رفتم مدشودث و در محصول مدآددث و محصدول مدال مواشدی اط ندر و مداده و
خرد و رحن حدوانات بح استمنا دکسان ررفتم مدشود.
( -:)1بست محصول حدوانات رم اط قرار ده را دک و دا ده را دو

دده بدر ران و ددا قرددم داران و ددا قبدلدم داران بددون

شمار بدفاتر پادشاهی قبولدار شده اط ر ادا افطودی را جبراص بدون شمار مدگرفتندث موقوف فرموده شد رم بعد اطدن بددون
قوا د نظامنامۀ هذا محصول ررفتم نشود.
( -:)2هدئت هائدکم برای شمار مال مواشی مقرر مدشوند اط ذوات ذدل مررب اند-:

1

الف -:در حقم دارد ا و حکومات تا درجۀ اولث خود حقم دار و حارم محلی با دکنفر وردل منتخبۀ مجلس مشورۀ ن و
راتب مالدمث و اط دو تا چ ار نفر اط ردش سفددان اهل قردم.
ب -:در مرارط حکومتد ای رحن و حکومات ا لی و نائب الحکومگد ا اط لرف حکام رحن و ا لی و نائب الحکومدم هدا
سرراتب مکتوب نودسی شان و دو نفر اط ورحی منتخبۀ ن و سرراتب واردات و مصدارفات مررطددم و اط دو الدی چ دار
نفر ردش سفدد های قردم
( -:)3وقت شمار حدوانات اط ابتدای حوت الی خدر اسدد بمناسدبت موسدم طای مدان محدل مقدررث ردم بعدد اط روی مواشدی
بشمار شروعث و الی خر اسد بادد تکمدل شود.
( -:)4هدئددت شددمار در هددر قردددم و قبدلددم رفتددم حدوانددات را شددمار نمددوده راتددب شددمار فددی الفددور نددوع و تعددداد حدوانددات و
محصددول مقددررۀ هددر اسددامی را بجددطو داخددل انددوانتر خصوصددی نمددوده بددآخر هددر روط مدددطان مدکنددد و مبلد محصددول را
بعبارت فارسی نوشتم هدئت های شمار در انوانتر امضا مدنمادند.
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( -:)5برای اندراج محصوالت مواشی تکت ای دو پارچم نطد هدئت های شدمار موجدود اسدت پارچدۀ اول را رئددس هدئدت
شمار با راتبان مالدم متعلقۀ ن امضا نموده بحضور هدئت برای اسامی محصول داده مدشدود وجدم محصدول را نقدد ررفتدم
تسلدم راتبان مال مواشی مذرور ررده مدشود.

پارچۀ دوم را رم مبت پارچم اولث و مربول شدراطه رتابست رئدس هدئت با ددگر ا ضا متفقا ص امضا مدنمادند.

( -:)6هرراه رئدس هدئت شمار و راتب مامور تحودلی وجم محصول را نقد نگرفتم نسدم رذاشتم بودند اط مامورددت لدرد
و تعطدر مدشوندث و ارر ادنوجم محصدول اط صداحبان مدال حصدول نشدود نقدود تلدف شدده اط رئددس هدئدت و راتدب مد مور
تحودلی شمار بقرار ردطش معاش شان اخذ و بخطدنۀ حکومت تحودل مدشود.

( -:)7چون مال مواشی در هدر سدال شدمارث و محصدول دولدت اط شدخا مالددار در هدر سدال ررفتدم مدشدود هررداه مدال
مواشی محصول ده در بدن سال سقل دا مفقود رردد مجری داده نمدشودث و در سدال دندده البتدم جدددد شدمار مدشدود هررداه
شخا مالدارث مال مواشی خود را رم بتعداد پنجاه راس و ددا طدداده اط پنجداه راس باشدد در همدان سدال بدددگری بفروشدد
الطم است رم با شخا خرددار بماموردت محلی خود مراجعت نماددث اط م موردت محلدی ن مدال مواشدی فدروش شددۀ او
اط روی حساب دفتر و تکت مال شدماری اط جمدع مالددار سدابچ ن وضدع و بدرای خردددار تکدت داده در مححظدات دفتدر
خود مدنودسد.
بموجب ادن تکت مال مواشی ردم مدال دار سدابچ ن در همانسدال محصدول داده خردددار اط ددگدر محصدول مواشدی همددن
سال معاف است.
( -:)8محصوالت مال مواشی اط ر ادای دولت قرار ذدل اخذ مدگردد.
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اشتر

سم افغانی

 70پول

اسپ و قالر هر دک

دک افغانی

 80پول

راو راومدش هر دک

..........

 90پول

مررب

.........

 90پول

روسفند و بط هر دک

.........

 25پول

( -:)9در تعداد حدوانات مالداران رم بحضور هدئت ای شمارث شمار مدشدود هررداه تفداوت ظداهر شدود اط شدخا صداحب
مال سداستا ص دو چند محصول اموالدکم در ن خداندت و چشدم پوشدی شدده اسدت اخدذ مدگدردد و هدئت دای شدمار ملدابچ مدادۀ
( )233نظامنامۀ جطای مومی لبع  1306مجاطات مدشوند.
( -:)10مالداراندکددم مددال مواشددی خددود را در حدددن شددمار پن ددان رددرده بددرای شددمار حاضددر نکنندددث دددا هدئت ددای شددمار در
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محصول مال مواشی ن ا چشم پوشی نمادندث رساندکم ب دئت ای شمار اطدن پن ان ردردن و ددا در صدورت خداندت هدئت دای
شددمار بددآمران مددافوچ ن ددا الددحع بدهنددد اط صدداحبان مددال مواشددی رددم در مددال ن ددا تفدداوت و خدانددت شددده سداسددت صم دو چنددد
محصدول ررفتدم مناصدفم بلددور انعدام بدم مخبددر و مناصدفم بخطدندۀ حکومددت تحوددل مدشدود و هدئت ددای شدمار ملدابچ مددادۀ
( )233نظامنامم جطای مومی  1306مجاطات مدشوند.

( -:)11هرراه ائدات مال مواشی سنم جاردم نسبت بعائدات سنۀ ماضدم رسر نماددث هدئت ای شدمار تحقددچ مدنمادنددث اردر
ادن رسر در نتدجم دک فت مومی ممل اتحف حدوانات وغدره موجبات سماودم است و هدئت ای شدمار نتدجدم تددقدچ خدود
را با اسباب موجبۀ رسر مشروحا ص بامر مافوچ خود الحع مددهند و هرراه ادن رسر اسدباب موجبدم مومددم موجدود نددارد
هدئت شمار حقم دارد ا بحکومات رحن و هدئت ای شماری رم اط حکومات درجم اول و دوم و سوم مقرراندد بوالددات و
حکومات ا لی همچنان هدئت ائی رم اط لرف حکومات رحن مقرر مدباشند بوالدات و دا حکومات ا لی اخبار مدنمادند.
مران مافوچ ن ا بعد مححظم رسر محصول در صورتی رم رسر اضافم اط شر محصول سدنۀ ماضددم باشدد ددک هدئدت
تفتدشدم مقرر مددارندث اددن هدئدت بتفتددش شدروع نمدوده نتدجدم را بمقامدکدم اط نجدا مقدرر شدده اندد تقدددم مدنمادندد هدئت دای
شمار حقم دارد ائدکم راسا ص بوالدات دا حکومات ا لی مربولند نتدجۀ شمار خود را در در جملۀ محاسدبات شد ردۀ خدود
قراردکم در نوان ادنماده مصرح است راسا ص بوالدت و حکومت ا حی مربولۀ خود اخبار مدنمادند.
( ) 12ارر جمع محصول مال مواشی نسدبت بسدال ای رذشدتم رسدر طدداد ردرد وطارت مالددم در چداره جدوئی جدوان مکلدف
است.
( ) 13حوالم جات جلث جوال پشمث روسفندث اسپ خردداری روغن معمولیث قروتث رلدمث نوارث سردوطث ردشدممث تدوبرهث
باسلدچث اشترث مررب وغدره موقوف است دولت رار مد خود را بخوش رضدا و قدمدت روطث خرددداری مدکنددث هددچکس
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را اجاطه ندست رم بحوالم چدطی بگدردث و دا جبراص خردداری رند ارر ررده بود و بظ ور رسدد بقدرار نظامنامدم جدطا جدطا
مدبدند.
( )14هدئت ای شمار حسابات خود را بجطوث ماهواره بادارۀ مربولۀ خود فرستاده رسدد حاصل مددارند وجم محصوالترا
در دهم و بدستم و خر ماه رامحص تحودل خطدنم ررده رسدد حاصل دارندد هررداه درددن روط هدا تعلددحت مدومی موافقدت
نمادد.
دکروط قبدل ان تحوددل خطاندم مددارندد هررداه ملدابچ حکدم مداده هدذا وجدم محصدوالترا مدامور تحدودلی ن بخطاندم تحوددل
نکرده بود اط ماموردت طل مدشود.
( :)15اشدائدکم خردداران در هنگام محاربم ضرور باشد بموجب فرمان دستخلی همدادونی قدرار ندرر روط جنسدا ص دولدت
مدگدردث و قدمت انرا در حدن حساب مجری مددهد.
( -:)16مال مواشی هدر موضدعث در همدان موضدع بحضدور هدئت دای شدمار شدمار شدده اخدذ محصدول ن نقدد مدشدود اردر
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بعضی مالدار رذری در دک موضع مال شمار شده باشد رسدد محصول را ررفتم بددگر موضع حررت و رردش رند.
بر او ددگر هدچ تکلدف ندست همان سند رم بامضای هدئت ای شمار ررفتم مححظم و سند قانونی شمرده مدشود.

( -:)17ارر بعضی رمم دار رم تعداد رمۀ ن اط پنجاه راس اضافم باشدد در دکسدال بددک موضدع سدداهم مواشدی ن مدده
باشد و در سال ای دنده خدال رفتن دائمی بددگر موضع داشتم باشد بادد برای مددر مالدۀ خود الحع داده خل بگدرد.
( ) 18مالداردکم دائمی بددگر موضع مدرود خل مدددردت مالددۀ موضدع سدابقۀ خدود را بدرای مدددر مالددم موضدعدکم جدددد
مده مدرساند.

( )19هر مالداررم اط دک موضع بددگر موضع بلور دائمی مدرود الطم رم برای مددر مالددم موضدع سدابقم خدود الدحع
بدهد تا مددر مالدم موضع سابقۀ او برای مددر مالدم موضعدکم حال مدرود الح دهی رند رم مستحضر باشند.

( -:)20هر مالداررم اط مددر مالدم خود خل رفتن ددگر موضع خود را مدگدردث ارر برای مدددر ماددم موضدع جدددد خدود
نرساند و دا خود را در بدن راه پن ان ررد بعد دستدابی و تحقدچ؛ محصول مواشی ن سم چند ررفتم مدشود.
( :)21در خصوا (اُلو) رم راردار ها در بدن راه جبراص مدگرفتند قلعا ص موقدوف رردددد فقدل در وقتدکدم رددام م مدکدم در
ان فائده مومی باشدث بموجب فرمان دستخلی ا لحضرت همادونی حوالم و اجرا خواهد شد.
( )22اشخاصدکم محصول سرخانم و اضافی و اسدابی و جواط بدولت مددهندد هدئت دای شدمار ملدابچ مدادۀ ( )3نظامنامدۀ
هذا اخذ محصول ررده بر لبچ ماده ( )14ادن نظامنامۀ حسابات ن ا را بجطو ماهواره بادارۀ مربولم خود مدفرستند.
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( ) 23محصول سرخانم و سدابی و اضافی و جواط هر موضدع در مو دد شدمار قدانون هدذا شدمارث و بقدرار بسدت مقدررۀ
همان موضع نقد ررفتم مدشود ارر در بدن سال تغدر و تبددل پددا رند مجری داده نمدشودث و بدرای سدال دندده شدمار سدال
رذشتم بست شناختم نمدشودث و در وقت شمار شمار جددد مدشود.
( )24رساندکم اط دک موضع بددگر موضع بقسم دائمی مدروند ارر در همان موضع سرخانم مقرری داشتم باشدند موافدچ
بست مقرری همدان محلدکدم جدددد وارد مدشدوند محصدول سدرخانم اط ن دا ررفتدم مدشدود هررداه در محدل وارده محصدول
سرخانم مقرری نباشد اط تاددم محصول سرخانم معافند.
( )25اط روسفند برۀ بط قره قلی رم بواسلۀ پوست رشتم مدشوند محصول مال مواشی ررفتم نمدشود معاف است.
( :) 26دفتری محدال و ددا مدددر مالددم بدر لبدچ مواددکدم در نظامنامدم هدذا ادضداح رردددده باسدتمنای مدادۀ ( )17و ( )15و
( )20و ( )21رم مخصوا مال مواشی است دربارۀ شمار سرخانم و اضافی و سدابی و جواط مرا ا و اجرا نمادند.
( )27چون طرو امر شر دست بنابر ن مالداراندکم مسدتوجب طردو باشدند در رسدانددن ن روشدش ورطددده تمدام احتددال

AC
KU

بکار برند.

( )28احکام مواد نظامنامۀ سابقم محصول مواشی و تعمدل ن بعد اط تاردخ نشر ادن نظامنامم مشروک و منسور است.
 20مور 1306

ادخال و اجرای ادن نظامنامم را در نظامات دولت امر و اراده مدنمادم.
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