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نظامنامه
تذکرۀ نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت
فصل اول تذکرۀ نفوس
قواعد عمومیه
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 -:۱مقصد از دادن تذکرۀ نفوس برای اشخاص تبعۀ دولت افغانستان در داخل و خارج افغانستان این است که صفت
تابعیت شان معلوم باشد .مأمورین دولت با شخص مذکور همراهی و تمامی زحماتی که در مسافرت بشخص مذکور عائد
شود .دو رو زائل نمایند.

 -:۲تبعۀ افغانی چه در داخل و چه در خارج بگرفتن تذکرۀ نفوس معینی تذکرۀ تابعیت دولت متبوعۀ خود مجبور هستند.
اول -:در زمانیکه حساب معامالت خود را با دولت قطع مینمایند نشاندادن تذکرۀ شان ضروریست.
دوم -:در وقت تحویل نمودن محصوالت دولت باید تذکرۀ خود را نشان بدهند.
سوم -:در داخل شدن مالزمت دولت.

چهارم -:در گرفتن پساپورت یعنی راهداری برای سفر خارجه.
پنجم -:در گرفتن تقاوی.
ششم -:در داخل شدن بچه ها بمکاتب.

 -:۳تشخیص تبعۀ افغانی از روی تذکرۀ نفوس میشود اگر تذکره نداشته باشد پساپورت بجهت رفتن از داخل بخارج و
در خارج از یک مملکت بمملکت دیگر برای او داده نمیشود.
 -:۴تذکرۀ نفوس برای تعبۀ دولت علیۀ افغانیه داده میشود تبعۀ خارجیه با رعایت نظامنامۀ قانون تابعیت نیز دارای
تذکرۀ نفوس افغانی شده میتواند.
 -:۵برای تحریر اسامی نفوس و اعطای تذکرۀ نفوس در افغانستان تشکیالت ذیل موجود است-:
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اول -:مدیر عمومی نفوس در وزارت داخلیه.
دوم -:مدیریت های نفوس در ایالت کابل و نائب الحکومه گیها و حکومتی های اعلی.
سوم -:کاتبان موقتی نفوس در هر عالقه داری افغانستان.
 -:۶رعایای افغانیه که در خارج ممالک افغانستان سکونت دارند ،تذکرۀ نفوس شان از طرف سفارتخانه ها و قونسلخانه
های افغانستان داده میشود رعایای مذکوره در ظرف یک سال مراجعت نموده تذکره نفوس خود را میتانند و قیمت
معموله را تادیه میکنند.
 -:۷شخصی از رعایای تبعۀ افغانستان که تذکرۀ نفوس خود را در داخل و خارج مفقود نماید برای او الزم میشود که
تابعیت افغانی خود را ثابت کرده از جای معینه اش تذکره تحصیل کند.
 -:۸کسانیکه از رعایای تبعۀ افغانستان در خارج ساکن باشند و تذکرۀ نفوس از قونسلحای افغانستان حاصل میدارند
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هرگاه تذکره شان مهر و نومرۀ یکی از مأمورین افغانستان مقیم خارج را نداشته باشد از درجۀ اعتبار ساقط است.

وظائف تحریر نفوس

 -:۹عالقه دار با نویسندۀ نفوسیکه بماتحتی او مقرر است و مجلس عالقه داری و قریه دار با تمام نفوس ذکور متعلقۀ
خود با نام پدر و عمر هر کدام از بیست ساله کمتر از خاص یک نام نویس و از سن بیست ساله و اضافه را با چهره در
جدول مخصوص آن که دو قطعه میباشد بلفظ فارسی درج مینماید تمیز کلی در چهره (عالمۀ فارقه) است هرگاه عالمۀ
فارقه داشته باشد ضروراً داخل شود سن نفری را هم بواسطۀ از روی تخمین نوشته میشود سعی نمایند که تقریبا ً صحیح
نوشته شود نفری خورد سال بسن نوزده سالگی برسند در تذکرۀ نفوس شان چهره و عالمۀ فارقه که داشته باشند درج
شود.

 -:۱۰عالقه دار و نویسندۀ نفوس ماتحت او در جدولهای نفوس مهر و امضای قریه دار و مجلس عالقه داری خود ها را
نموده یکی را بواسطۀ حاکم مافوق خود بمدیریت نفوس والیات و یا حکومتی اعلی که بدان مربوط است فرستاده و دیگر
را نزد خود نگهمیدارد.
 -:۱۱از مدریت های والیات و حکومتی های اعلی از روی جدول نفوس که از عالقه داری برای شان میرسد تذکرۀ هر
شخص را تحریر کرده بذریعۀ حکام برای عالقه داران می سپارند عالقه دار اعلی العجله بوساطت قریه دارها برای
اهالی تقسیم و قیمت آنرا از اهالی استحصال کرده در خزینۀ حکومتی همان محل تودیع و تسلیم مینمایند و رسید آنرا
بذریعۀ حکام مافوق خود بمدیریت نفوس متعلقۀ خود فرستاده برای خود سند حاصل دارند.
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 -:۱۲قیمت تذکرۀ نفوس یکقران تعین گردیده.
 -:۱۳قیمت دیگر تکت های محصول نفوس مثل تکت منظوری خدمت تکت برخواست موقوفی تکت انجام خدمت تکت
برخواست فوتی و فرای نوکر و کیفیتی که سابقا ً گرفته می شد از ابتدای ( )13۰1بالکل معاف گردیده که در آینده گرفته
نمیشود.
 -:۱۴از مدیریت های نفوس والیات و حکومتی های اعلی در سال دو راپورت مختصر نفوس متعلقۀ خود را بمدیریت
نفوس عمومیه در ماه سنبله و حوت بتفصیل ذیل میفرستند-:
الف -:از تولد الی نوزده ساله تعداد نفوس.
ب -:از بیست ساله الی سی ساله بقرار تفریق که تعداد نفوس هر سالۀ آن علحده علحده معین باشد.
ج -:از سی و یک ساله الی سی و پنج ساله تعداد نفوس جمیعاً.
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د -:از سی و شش ساله الی چهل ساله تعداد نفوس.

هـ -:اضافه از چهل سال تا هر قدر عمر شان باشد یک سیاهه مجموع تعداد نفر.
و -:تعداد نفری معیوب.

 -:۱۵عالقه داری یک راپورت فوتی و فراری و معیوبی و نو وارد و نقل مکان و تولدی و چهرۀ نفری که جدید بسن
نوزده ساله گی برسند دوماه در دوماه بمدیریتی که بآن مربوط است ارسال کنند و از ان مدیریت بمدیریت عمومیۀ نفوس
در ماه سنبله و ماه حوت دو راپورت مختصر (بدون نام نویس) روانه میدارند ،معیوب شخصیست که قابل نظام نباشد.
 -:۱۶اگر از موعد مقرره در فرستادن راپورت مذکور از مدیریت های والیات و یا حکومتی های اعلی بمدیریت
عمومیۀ نفوس تعطیل و تأخیر شد مدیر و سرکاتب همان مدیریت تعزیر میشود.

 -:۱۷قریه دار و اشخاصیکه نفوس تعلقۀ خود را قلمداد مینمایند در صورتیکه اغماض نموده بعضی را از قلم بیندازند
یا بر غلط فوتی و یا معیوب قلمداد کنند آنها تعزیر میشوند .و خود نفری اگر نام او در جلب نامۀ عسکری آمده باشد و
همراه قریه دار ساخته گی و کارسازی کرده باشد تعزیر و اگر نام شان در جلب نامۀ اخذ عسکری نیامد نیز تعزیر شود.

اخذ عسکر
 -:۱۸برای خدمات عسکری هر قدر نفری که بکار شود از وزارت حربیه قبل از ماه قوس ضرورت اخذ عسکر سال
آینده را بمدیریت عمومیۀ نفوس اطالع میدهند مدیریت مذکوره بموجب اطالع وزارت مشار الیها و اجازۀ وزیر داخلیه
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تقسیم عسکری هر والیت را بمدیریت های نائب الحکومه گی ها و حکومتی های اعلی مینمایند سیاهۀ ضرورت اخذ
عسکر به تعداد معین که از وزارت داخله بنائب الحکومه گی ها و حکومتی های اعلی میرسد مدیریت نفوس هر عالقه
و تقسیم محل مذکور را بحضور مجلس مشوره نائب الحکومه گیها و حکومتیهای اعلی بنماید مدیریت های مذکور
بموجب اطالع مدیریت عمومیۀ نفوس تقسیم عالقه متعلقه خود را نموده بجز و نفری جلب نامه بواسطۀ حاکم برای
عالقه دار ها میفرستند که بموعد معین اشخاصیکه برای مالزمت عسکری اخذ شده اند بآن مدیریت حاضر شوند.
 -:۱۹اخذ عسکر از روی سن نموده میشود مثالً نفری که برای عسکری بکار شود از اشخاصیکه در همان سن باشند
گرفته میشود اگر تعداد مطلوب راپوره نکرد از سن باالتر آن علی الترتیب تا جائیکه پوره شود گرفته میشود اگر نفوس
یک سن از تعداد مطلوب که برای عسکر گرفته میشود اضافه باشد تجویز اخذ آن باختالف نومره ها از مدیریت عمومی
نفوس بمدیریت های والیات و حکومتی های اعلی فرستاده میشود که بهمان قرار اخذ عسکریه به ترتیب و تقسیم بطور
عادالنه شود.
 -:۲۰عالقه دارها بموجب اطالع مدیریت که بآن مربوط است بذریعۀ قریه دارها جمع آوری نفری را کرده بمدیریت
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مذکوره میفرستند و سند وصول آنرا حاصل میدارند.

 -:۲۱مدیریت های والیات و حکومتی های اعلی هر قدر نفری که حاضر و موجود میشوند علی الترتیب برای
قوماندانهای کالن عسکری والیات و حکومتی های اعلی فرستاده رسید جهت سند خود حاصل میدارند.

 -:۲۲ب دون مالزمین دولت که تفصیل آن در ذیل تعین شده است هیچ شخص رعایای دولت علیه از خاندان شاهی و
سادات و علما و اهل هنود وغیره از عسکری معاف نمیشود و اقوامیکه بعوض نفوس خود مبلغ نقد قبول کرده اند مبلغ
قبولی شان گرفته نمیشود و بقرار نظامنامۀ هذا اتخاذ عسکری از نفوس شان میشود اشخاص و اقوامیکه فرمان معافی
داشته باشند هم معاف نیستند.

مالزمین دولت که معاف میباشند از قرار ذیل است-:
الف -:معلمین و مأمورین معارف

ب -:نفری که داخل نظام مالزمت داشته باشند یا در شعبه های نظام خدمت کند مثل مالزمین ماشین خانه و پیاده های
میکزین و جباخانه و تحویلخانه های نظامی و مالزمین شفاخانه های نظامی.
ج -:نفری پیاده های پوسته و پیاده های تلگراف و تیلفون.
د -:نفری که در خارج برای خدمت دولت رفته باشند.
هـ -:عملۀ انشاآت.
و -:منصبداران پولیس و کوتوالی و طلبای مکتب حربیه.
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ز -:مالزمان کوتوالی که قبل از ظاهر گردیدن نام شان باخذ عسکر داخل مالزمت کوتوالی شده باشند و سنین آنها از
( )23سال اضافه باشد مشروط برینکه دو سال مالزمت کوتوالی را اکمال نمایند.
 -:۲۳قبیله دار و مردم کوچی ده نشین و مالدار مثل قریه داریها بماتحت قبیله دار های خود در اجرای مواد نظامنامۀ
هذا مسئول بوده نفری برای عسکری میدهند.
 -:۲۴کسانیکه بکدفعه داخل عسکری گردیده میعاد معین خدمت نظام را نموده اند دیگر دفعه بخدمت خواسته نمیشوند
اگر یک خدمت مهمه مثل محابه پیش شود در آنصورت بر همۀ اهالی ملت خدمت مذکوره الزم گردیده آنوقت موقتا ً
برای اینچنین خدمت بعد از اعالن احضار محاربه که از حضور شود حاضر خواهند شد.
 -:۲۵نفری که میعاد خدمت عسکری راپوره نمایند در والیات و حکومتی های اعلی قوماندانهای کالن عسکری سند
اکمال و موعد مالزمت شانرا میدهند.
 -:۲۶شخصیکه بقرار قاعده ( )1۹اسم آن در نفوس اتخاذ عسکری معین شود .یا خودش راسا ً یا عوط آن بقرار شرایط
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معینه اش داخل نظام شده موعد خدمت عسکری راپوره کند و یا بدل عسکری مبلغ چهار صد روپیه کابلی نقد تحویل
خزانه نماید تا دولت وکالتا ً برایش عوض بگیرد -عوض عسکری بشرایط ذیل منظور است-:

الف -:هر زمانی که عوض فرار کند شخص اصل جلب میشود که یا دیگر عوض و یا بدل نقدی چهار صد روپیه بدهد
یا خودش بالذات خدمت عسکری را نماید-

ب -:بهر تاریخیکه خود او و یا عوض دیگر آن حاضر شود از همان تاریخ تا دو سال خدمت عسکری را اکمال نماید.
ج -:اگر اسلحه دولت را عوضی مفقود کند و یا در حین فرار شدن با خود ببرد تاوان آن بذمه شخص اصل است.
د -:سن عوضی قریب سن نفری که بقرار نظامنامه هذا جلب میشود خواهد بود.

هـ -:عوضی اگر در حین داخل بودن مالزمت عسکری فوت شود و تاریخ اکمال خدمت آن به سر نرسیده باشد دیگر
بشخص اصل تکلیف نیست.
و -:کسی که قبالً دورۀ خدمت عسکری را اکمال کرده باشد عوض شخص دیگر منظور نمی گردد.
ز -:بوقت اعالن حرب شخص عوضی که تعلیم یافته فن حرب است حاضر شود.
ح -:بعد از اعالن حرب بدل نقدی منظور نیست.
 -:۲۷اشخاصیکه بیکس مطلق باشند و توان تادیه مبلغ مقرر بدل عسکری را نداشته باشند بقرار مجالی که در ان مهر
و امضای قریه دار و عالقه دار و مجلس عالقه داری باشد قبل از داخل شدن مالزمت نظام معاف میشوند باینصورت
که مجالی فوتی و فراری و بیکسی را بکاتب نفوس محلی خود بدهد کاتب مذکور بعد از ان که مطابق قانون فوق
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مالحظه کند اجرا نموده خط معافی بدهد و بعد از داخل شدن بسلک نظام مجالی اینچنین اشخاص منظور نمیشود بیکس
شخصی گفته میشود که بخانۀ خود پدر و خسر و برادر و عم و مامای زن قابل خدمت عسکری نداشته و یا اقارب
مذکورین بقسم نفوسی در سلک عسکری مالزمت شان باشد.
 -:۲۸کسانیکه باخذ عسکر اسم شان ظاهر و برای احضار آنها میعاد گذاشته میشود اگر بر وفق مادۀ ( )27نظامنامه
تذکره نفوس بیکس مطلق باشند باید بموعد مذکور مجالی بیکسی خود را اکمال و بکاتب نفوس منسوبه اش تسلیم کنند
همچنان کسانیکه ارادۀ تادیه مبلغ بدل عسکری را داشته باشند در اثنای میعاد جلب نامه مبلغ بدل عسکریرا برسانند بعد
از پوره شدن مدت میعاد جلب نامه در صورت حاضر بودن مجالی شان و مبلغ بدل عسکری منظور نمیشود و در
سلک عسکری ادخال می شود اشخاصی که حاضر محل نبود از زمان حاضر شدن پوره شدن میعاد مذکور حساب
میشود.
 -:۲۹مدیریت های نفوس در عوض نفری که مبلغ نقدی بدل عسکری را تادیه مینماید و بقرار قاعده ( )27بباعث
بیکسی معاف میشوند و یا بعد از تعین اخذ عسکری فوت شوند بقرار قاعده ( )1۹از جائیکه اتخاذ اول عسکری تمام
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شده شروع نموده بقرار تجویز و ترتیبیکه از مدیریت عمومی نفوس برای او در باب اخذ عسکر هدایت شده دیگر نفری
تعین نموده بعالقه دارها جلب نامه میفرستند.

