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در مطبع دآئرۀ تحریرات حضور و مجلس عالی وزرا طبع گردید.
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تعداد طبع اول )۲۰۰۰(...........................................جلد

1

هوالعزیز
الئحه تعلیقات دولة
( -:)۱تعلیق غیرت بمنصبداران نظامی و افراد عسکریه که در وقت جنگ یک غیرت فوق العاده ابراز نموده اند براه
راست و یا بنابر عرض وزارت حربیه و یا درخواست قوماندان منسوبۀ شان که بتوسط وزارت حربیه خواهش کرده
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باشند از جانب شاهانه احسان میشود.

( -:)۲همچنین تعلیق غیرت بمنصبداران کوتوالی و یا مأمورین ملکی که برای رفع کردن یک خطریکه باموال و
اشخاص تعلق دارد خود را به تهلکه انداخته ابراز غیرت و فداکاری نموده اند بنابر عرض وزارت مربوطه یا
درخواست نائب الحکومه ها و حکام اعلی بذریعۀ وزارت منسوبۀ شان نیز داده میشود.

( -:)۳تعلیق غیرت بقسم نشانۀ مفخرت باجازۀ وزارة متعلقه اش باوالد کبیر انتقال میکند و حق تعلیق را دارد.

( -:)۴تعلیق خدمت برای ضابطان و افراد عسکری و مأمورین ملکی که در خدمات محولۀ خود یک خدمت الیق تقدیر
نموده اند رأسا ً یا بنابر عرض وزارة منسوبۀ شان یا درخواست نائب الحکومه ها و یا حکام اعلی و قوماندانهای عسکری
که بذریعۀ وزارة مربوطۀ همان مأمور جا کرده باشند از طرف شاهانه اعطا فرموده میشود.

( -:)۵تعلیق حسن خدمت بمأمورین عسکری و ملکی که در خدمات موظفۀ خود ابراز حسن خدمت نموده اند بعد از
آنکه تفتیش اجراآت کارشان کرده شود رأسا ً از حضور اعلحضرت احسان میشود.

( -:)۶تعلیق حمی ت بمنصبداران نظامی و افراد عسکری که در فرائض منصبی خود یک خدمت مشکوره ابراز کرده
باشند که حقیقتا ً بدولت و ملت نافع باشد رأسا ً و یا به استیذان وزارة حربیه از طرف اعلحضرت همایونی عطا میشود.
( -:)۷تعلیق صداقت بکسانیکه برای دولت ابراز مأثر صداقت فوق العاده نموده اند رأسا ً و یا به استیذان وزارت
مربوطۀ آن و یا درخواست نائب الحکومه ها و حکام اعلی و قوماندانهای عسکری که بذریعۀ وزارت منسوبه اش نمایند
از طرف همایونی اعطا میشود.
( -:)۸تعلیق عزت برای اشخاصیکه حکومت آنها را بنظر عزت قدر کند رأسا ً و یا بذریعۀ وزرا و یا درخواست نائب
الحکومه ها و حکام اعلی و قوماندانهای عسکری بسلسلۀ مراتب از حضور همایونی اعطا میشود.
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( -:)۹تعلیق های یادگار مثل تعلیق (لوی جرگه) که اعطا شده وغیره عنداللزوم بادارۀ سنیۀ ملوکانه و رأسا ً از حضور
همایونی اعطا میگردد.
( -:)۱۰تعلیق های افغانستان برای تبعۀ خارجه نیز که بقرار توضیحات فوق مستحق شوند اعطا میشود.
( -:)۱۱تعلیق ها عموما ً بلباس رسمی و بسینۀ چپ آویخته میشوند.
( -:)۱۲منصبداران عسکری که دارای تعلیق باشند بلباس نظامی بسینۀ چپ خود تنها فیتۀ آنرا نصب کرده و باالی آن
عالمۀ همان تعلیق را که بیک عالمۀ فلزی نام تعلیق است نصب نمایند.
مورخۀ  ۸برج دلو 13۰3
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