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نظامنامۀ

نشانهای ذیشان دولت علیه مستقلۀ
افغانستان

(در مطبع شرکت رفیق زیور طبع پوشید)

 12برج سنبله _____________________سنه 13۰5
تعداد طبع سوم )6۰۰( ..........................................................................................

(نشان المر)
مادۀ ( - )1نشان المر ،بزرگترین نشانهای افغانیست.
مادۀ ( -)2نشان المر ،برای افغانان و اجانب که یک خدمت فوق العادۀ عسکری و یا سیاسی ابراز کنند و این خدمت بتامین
سالمت حالی و مستتبب افغانستتان و بتوستید حتدود شتوکت و عنمتت لن متعدتق باشتد بتبتدیر جدیت پادشتایی احستان فرمتود
میشود فبط در خصوص احسان این نشان مبام صدارت و دیگر ننارت یا به عرض کردن بحضور ذات شتایانه صتالحیت
ندارند.
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مادۀ ( -)3یر کدام شخص از افغانیان و یا از اجانب که در خدمت افغانستان یستند ،بدرجۀ عالی این نشتان کستب استتحباق
بکنند ،با نشان مذکور پنجصد جریب و برای کسیکه درجۀ عالی این نشتان را کستب استتحباق نمایتد دو صتد و پنجتا جریتب
اراضی عنایت فرمود میشود.

برای مستحق درجۀ اعالی این نشان (بیست پنچهتزار روپیته و بترای درجتۀ عتالی (پتانزد یتزار روپیته مکافتات نبدیته نیتز
اعطا فرمود میشود .اراضی مذکور (وقف اوالد گردید  .به عائده صاحب نشان انتبا میکند ،اما اجاز فروش ندارند.
مادۀ ( -)۴حکم داران و رئیسان دو اجنبیه ،که بخیر و منفعت افغانستان معاونت عنیم برسانند ،بایشتان درجتۀ اعتالی ایتن
نشان ایدا کرد میشود.

مادۀ ( -)۵نشان المر ،دو درجه دارد (اعدی ،عالی یر درجۀ این نشان ،از چهار پارچه مرکب است:
نشان المر اعلی:
پارجه ( – 1شمسه که اص نشان است و بطرف راست کال نصب میشود.
پارچه ( - ۲پیک که یا بحمای و یا بگردن تعدیق میشود.
پارچه ( - ۳عالقه که در کردن انداخته میشود.
پارچه ( – ۴کوسی که پوشید میشود.

1

نشان المر عالی
پارچه ( – )1شمسه که اص نشان است و بسینه چپ نصب می شود.
پارچه ( – )2پیک که بحمای یا بکردن اندخته میشود.
پارچه ( -)3جیفۀ سفید که بر کال نصب میشود.
پارچه ( -)4کوسی که پوشید میشود.
مادۀ ( -)۶در یمه مراسم رسمی که لبتا

پتورۀ رستمی پوشتید میشتود تعدیتق کتردن یمته پارچته یتای ایتن نشتان و پوشتیدن

کوسی شرط است.
مادۀ ( – )۷نشان المر برای یاد کاری به عامده انتبا میکند الکن فرزند اکبر را حق تعدیق داد نمیشود.

نمیشود.
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مااادۀ ( -)۸بتترای حکمتتداران و رئیستتان دو اجنبیتته کتته نشتتان (المتتر احستتان فرمتتود میشتتود مکافتتات نبدیتته و اراضتتی داد

(نشان سردار)

مادۀ ( -)1نشان سردار ،برای افغانان و اجانب که یک خدمت فوق العاد سیاسی ،و یا مدکی و یا عسکری ابراز کنند و این
خدمات به خیتر و منفعتت حالیته و استتببالیۀ افغانستتان متعدتق باشتد ،ر ستا و یتا لتدی العترض از طترف ذات شتایانه اعطتا و
احسان فرمود میشود.

مادۀ ( – )2یمچنین که برای حکم داران اجنبتی کته در حتق دولتت عدیتۀ افغانستتان دوستتی و لرتار مخادنتت ابتراز نماینتد از
درجۀ اعالی نشان سرداری ایدا کرد میشود.

با کابر مدکی و عسکری اجنبی نیز از درجۀ اعدی و یا از درجۀ عالی ایدا کرد می شود.
مادۀ ( – )3نشان سردار بنام درجۀ (اعدی و درجۀ (عالی دو درجه است.
مادۀ ( -)۴درجۀ اعالی این نشان سرداری از سه پارچه مرکب است:
پارچه ( -)1شمسه که بسینه چپ نصب میشود.
پارچه ( -)2پیک که بحمای معدق است.
پارچه ( -)3جیغه سرخی که به باالی کال نصب میشود.
مادۀ ( -)۵درجۀ عالی نشان سرداری از دو پارچه مرکب است.
۲

پارچه ( -)1شمسه که بسینۀ چپ زد میشود.
پآرچه ( -)2عبارت از پیک است که بحمای معدق است.
مادۀ ( – )۶بدبا

پور رسمی که در کافۀ مراسم پوشید میشوند نشان مذکور را با تکمی تفرعاتش لویختن شرط است.

مادۀ ( -)۷افغانان که بایشان نشان سرداری احسان کرد شد است ،در عین زمان ،لبب سرداری را حائز می شوند .اجانب
اگر در فرمان پادشایی صراحتأ موجود است ،لنوقت صالحیت حائز شدن لبب سرداری دارند واال خیر.
مادۀ ( -)۸نشان سرداری برای یادکاری به عائده انتبا میکند مگر فرزند اکبر را حتق لویختتن داد نمیشتود و ییچکتدام از
فرزندانش لبب سرداری را مالک نمیباشد.
(نشان استقالل)
مادۀ ( – )1نشان استبال  ،باستحصا استبال و لزادکی ،افغانستان یک خاطرۀ قیمت دار است.
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مادۀ ( – )2نشان استبال خاصته یک نشان عسکری است کویا که این بمونف بتودن اردو بونیفتۀ مبدستۀ محافنتۀ شتوکت
و استبال افغانستان دلی است.

مادۀ ( -)3نشان استبال در وقت حضر برای ضابطانیکه در تعدیم و تربیه و محافنۀ انتنام و مکمدیتت قطعتۀ ختود بتا فتوق
العاد صرف مساعی نمایند و در کافۀ ونائف خود لرار رویت ابراز کنند احسان فرمود میشود.

در وقتتت حتترب بتترای نابطانیکتته قطع تۀ ختتود را بصتتورت ختتوبی مکمتتال ستتوق و ادار نماینتتد و ختتارق العتتاد شتتجاعت و
مردانگتی را ابتتراز بکننتتد و تعترض یتتک قطعتۀ دشتمن را کتته بزرگتتتر از قطعتۀ ختود بتتود طتترد نماینتد -و یتتا بواستتطه یجتتوم
بگرفتن یک موضد دشمن موفق شوند ،و یا بطریۀ دشمن را اسیر نمایند احسان و اعطا فرمود میشود.

مادۀ ( -)۴اگر از اشخاص مدکی نیز در وقت حرب داخ عستکری گردیتد ابتراز ختدمت ختارق العتاد نمایتد بترای لن نیتز
نشان مذکور احسان فرمود میشود.

مادۀ ( – )۵نشان استبال  ،تنها برای لن ضابطان اجنبی که در داخ اردوی افغانستان خدمت نمایند و یا برای لن ضتابطان
دولت اجنبی که متفق افغانستان باشند اعطا فرمود میشود.
مادۀ ( -)۶نشان استبال دو نوع است ،حربی و حضری یر نوع او بچهار درجه منبسم است.
درجۀ ( -)1نشان استبال عبارت از یک شمسه و از یک پیک است شمسه بسینه زد و پیک او بحمای لویخته می شود.
درجۀ ( – )2یم عبارت از یک شمسه و از یک پیک است مگر شمسه بسینه زد و پیک او بکردن لویخته می شود.
درجۀ ( -)3لن یکپارچه است ،که بگردن لویخته میشود.
۳

درجۀ ( -)۴عبارت از پارچه ایست که بسینۀ چپ زد میشود.
مادۀ ( -)۷بین نشان استبال حربی و حضری در شک و پارچته یتیف فترق نیستت ،تنهتا بته نشتان حربتی دو شمشتیر برینته
عالو کرد شد است.
مادۀ ( – )۸در وقت حضر بترای ارکتان از درجتۀ او و دوم و بترای لمترا از درجتۀ ( ۳و بترای ضتابطان از درجتۀ (۴
نشان استبال حضری اعطا فرمود می شود و در وقتت حترب یتر ضتابط بالتفریتق رتبته ؛ ننتر بفتداکاری و ختدمات فتوق
العادۀ خود به نشان استبال حربی کسب استحصا کرد میتواند.
مادۀ ( -)۹بانشانهای استبال حربی ساالنه مکافات نبدی یم ببرار ذی داد می شود-:
بادرجۀ او

ساالنه

یزار روپیه.

بادرجۀ دوم

ساالنه

چهار صد روپیه.

AC
KU

بادرجۀ سوم

ساالنه

دوصد روپیه.

بادرجۀ چهارم

ساالنه

یکصد روپیه.

مادۀ ( -)1۰نشان استتبال حربتی بترای یتاد کتاری بته عائدته انتبتا میکنتد ،درجتۀ او و  ۲بعتد از اجتازۀ حضتور و ستوم و
چهارم بعد از اجازۀ نانر حربیه به فرزند اکبر حق لویختن احسان فرمتود میشتود ،مکافتات نبدیتۀ ستاالنه ببترار شترعی در
میان ورره تبسیم کرد میشود ،مگر بعد از شصت سا مکافات نبدیه سعی خزینه می شود.

مادۀ ( -)11بضابطان اجنبی که نشان استبال احسان فرمود میشود مکافات نبدیه داد نمیشود.
(نشان استور)

مادۀ ( – )1نشان استور برای افغانانیکه برای افغانستان صادقانه خدمت ایفا کننتد ،ر ستأ و یتا لتدی العترض از طترف ذات
شایانه احسان فرمود می شود.
مادۀ ( – )2نشان استور ،بترای اشتخاص مدکتی و عستکری اجنبتی کته از خیتر خوایتان ستدطنت افغانستتان یستتند نیتز ایتدا
فرمود میشود.
ماده ( -)3این نشان از شمسه و حمای مرکب بود شمسۀ مذکور بسینۀ چپ زد میشود.

4

(نشان وفا)
مادۀ ( -)1نشان وفا برای اشخاصیکه در لغاز جدو

با استبال اعدیحضرت یمایونی با اعدیحضرت شهریاری کمتر یمتت

و وفاداری بسته اند داد شد و برای اشخاصیکه در لیند بر حق اعدیحضرت یمایونی شهریاری لرار وفتا و اختالص ابتراز
نمایند به تبدیر اعدیحضرت شهریاری احسان فرمود می شود-
مادۀ ( -)2نشان وفا در لیند بسه درجه منبسم است-:
( ۳( ۲( 1کسانیکه استحباق نشان وفا را پیدا میکنند از حضور یمایونی برای درجۀ او  1۰۰جریب بترای درجتۀ دوم
 ۵۰جریب برای درجۀ سوم  ۲۰جریب اراضی احسان فرمود می شود و حق فروش را ندارد .بعد از وفات صتاحب نشتان
وقف اوالد گردید به عائدۀ او انتبا می کند.
مادۀ ( -)3نشان وفا ،عبارت از یک پارچه بود بطرف چپ سینه لویخته میشود.
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مادۀ ( -)۴نشان وفا بر عائدۀ صاحب نشان انتبا می کند و بعد از اجازۀ حضور باکبر اوالد حق تعدیق داد می شود.
مادۀ ( -)۵نفری اجنبی که مستحق نشان وفا شوند قیمت زمین برای شان احسان می شود.
مااادۀ ( – )۶کستتانیکه در وقتتت جدتتو

بتتا استتتبال  ،بتتا اعدیحضتترت یمتتایونی وفتتاداری نمتتود مستتتحق نشتتان وفتتا گردیتتد انتتد

مکافات خدمت شان کرد شد استحباق زمین را بموجب ننامنامه یذا ندارند.
(نشان لوی خان)

مااادۀ ( -)1افغانیکتته ختتدمات فتتوق العتتاۀ وطتتن پرورانتته ابتتراز نمتتود ترقیتتات داخیدتۀ افغانستتتان را تتتأمین و در میتتان افغانیتتان
مناسبات اخوت کارانۀ صمیمانه را تولید کرد اند بایشان راسأ و یا لدی العرض از طرف جدی پادشایی نشتان (لتوی ختان
احسان فرمود می شود.

مادۀ ( -)2کسانی را که نشان (لوی خان احسان فرمود میشود ،بهمرا نشان چه جریب زمین نیز عنایت فرمود میشتود،
این اراضی در صورت وقف اوالد بر عائده صاحب نشان انتبا میکند.
مادۀ ( -)3نشان (لوی خان براوالد صاحب نشان انتبا میکند و بعد از اجتازۀ نتانر داخدته بتر فرزنتد اکبتر حتق تعدیتق داد
میشود.
مادۀ ( – )۴نشان (لوی خان عبارت از شمسه ایست که بطرف راست سینه نصب میشود.

5

(نشان شجاعت)
مااادۀ ( -)1نشتتان شتتجاعت بتترای افتتراد و ضتتابطان عستتکری کتته در محاربتتات ابتتراز شتتجاعت و فتتداکاری نمتتود انتتد ،اعطتتا
فرمود میشود.
مادۀ ( -)2نشان شجاعت بسینۀ چپ لویخته میشود.
مادۀ ( -)3نشان شجاعت به اوالد صتاحب نشتان انتبتا میکنتد و بعتد از اجتازۀ نتانر حربیته بته فرزنتد اکبتر حتق تعدیتق داد
میشود.
در باب زمین و تنخوا و انعام که به قسم عطیه بانشان معین شد بدون نشان وفا باجنبی داد نمیشود.
افغان (مراد از سکنۀ افغانستان یر طایفه که باشند .
ادخا این ننامنامه را در جمدۀ ننامنامۀ دولت و اجرای احکام لنرا ادار میکنم فبط.
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ضمیمه نظامنامه نشانات دولت
نشتتانهائیکه از طتترف حکومتتت داد شتتد و میشتتود و یرگ تا مفبتتود گ تردد بنتتابر درخواستتت و تحبیتتق متترجعش وزارت مالیتته
فرمان رقم نشانرا مالحنه کرد بعد از اخذ قیمتش دیگر نشان عوض داد میتوانند.
مورخه ( ۲۰جدی (. 1۳۰۳
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ضمیمۀ نظامنامۀ نشانات دولت
( -:)1عالو بر درجات نشان وفا که بسه درجه منبسم است درجۀ چهارم نیتز ایتزاد گردیتد و بترای اشخاصتیکه بمتادۀ (1
نشان وفا توضیح شد از حضور اعطا میشود.
( -: ۲برای کستانیکه بته نشتان درجتۀ چهتارم وفتا نائت شتوند ننتر بته ایجتاب وقتت از حضتور یمتایونی مکافتات الزمته نیتز
احسان میشود و اگر مکافات زمین باشد مر اراضی است که بمستحبین دیگر نشانهای وفا عنایت میگردد.
مورخۀ ( ۲۴جدی (. 1۳۰۳
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ضمیمۀ نظامنامه نشانهای ذیشان
لتیا یر شخص به نشانهائیکه انعام زمین یا وجته نبتد یتا معتاش مبترری دارد نائت شتود ،رقتم یمتان نشتان را متزین بامضتای
مدوکانه بوزارت مالیه برد وزارت مومی الیهتا رقتم لنترا ربتت و عطیتۀ یمتان نشتان را بموجتب مبتررات ننامنامتۀ نشتانهای
دولت برایش میپردازد.
مورخه  ۲۵سرطان سنه .1۳۰۳
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ضمیمۀ نظامنامۀ نشانهای دولت
صاجمنصبانیکه بتعدیم و تربیه قطعات عسکری مکدف نباشند اگر در حضر ونائف خود را بیک صورت مجدانه ایفا کننتد،
و اشخاص مدکی که در کار یتای حربیته ختدمات شتایان فتوق العتاد ابتراز نماینتد ،نیتز بته نشتان استتبال حضتری نائت متی
شوند.
 11میزان .1۳۰۴
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ضمیمۀ نظامنامۀ نشانهای دولت
( -: 1بصورت عمومی قیمت اراضی که با بعض نشانها ،از طرف حکومت احسانأ وقف میشود ،فی جریب سه صد روپیته
تعیین گردید .
( -: ۲خود صاحب نشان یا وررۀ او که اراضی مذکور بآن وقف می شود میتوانند که از یک مح و یتا والیتت بتدیگر محت
ویا والیت اراضی متعدبۀ نشان خود را بشرائط ذی مبادله کنند-:
او  :در صورت فروش و خرید:
الف -:از فروش زمین معینتۀ ختود بحکومتت محدیته اطتالع میدیتد و از مأموریتت مالیتۀ محدیته ممیتز مبترر شتد و زمتین را
قمیت کرد از طرف حکومت بمشتری قباله میدید.
و قیمت لن بمعیار معینه که فی جریتب سته صتد روپیته باشتد ،تحویت خزینتۀ محدتی شتد  ،در محدیکته ختود صتاحب نشتان یتا
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وررۀ او خوایش خریداری اراضی را داشته باشد ،بذریعۀ حکومت محدی که باید در لنجا است ،خبر داد و از خزینه رسید
عوض و معاوضه بخود صاحب نشان و یا وررۀ لن داد می شود ،مبدغ محصو تبادلۀ خزانه را صتاحب نشتان یتا وررته لن
میپردازد.

ب -:در موضعیکه صاحب نشان و یا وررۀ او بعوض ،زمین میخرند متأمور مالیتۀ محدیته زمتین را قیمتت کترد قترار رستید
خزینۀ دولت که بدست صاحب نشان یا ورره شان است بهمان قیمت بنام دولت قباله کرد و قباله را برای شان تسدیم کنتد ،و
یک مکتوب شرح تبادله زمین مذکور که مکافات نشان برایش داد شد  ،از طرف مأمور مالیۀ نیز برایش سپرد میشود.
ج -:اگر بسبب لبادی ،قیمت زمین زیاد تر از سه صد روپیه فی جریب باشد ،منفعت مذکور حق صاحب نشان است.
دوم -:صاحب نشان و وررۀ او عوض زمین یای متعینۀ خود ،از زمین یتای سترکاری کته تحتت فتروش لمتد باشتد ،بانتداز
قیمت زمین متعینه خود بروفتق ننامنامتۀ فتروش اراضتی سترکاری ببترار قیمتیکته تبترر پیتدا کنتد ،خریتداری میتوانتد و ایتن
زمین خود را بمأمور مالیه تسدیم مینمایند.

در خرید و فروش زمین یای مذکور مأمورین مالیه محدی ،از طرف حکومت وکالت میکنند.
کسانیکه پیش از این برای شان زمین مکافات از نشان و وقف اوالد داد شد  ،بروفتق متواد بتود از جریتب سته صتد روپیته
گی و اشخاصیکه بعد از نشر این مواد باعطای اینچنین اراضی نائ شوند از قیمتیکه از طرف دولت برایشتان داد میشتود،
کمتر زمین خود را فروخته نمیتوانند.
( -: ۳اگر از طرف دو متحابۀ افغانستان برای تعبعۀ افغانی اعطای نشان شود ،بعد از اجازۀ حکومت خود قبو میتواند.
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( -: ۴نشانهائیکه از طرف دو متحابتۀ افغانستتان بترای تبعتۀ افغتانی اعطتای متی شتود ،بتروز یتای رستمی نصتب و تعدیتق
میتوانند ،و در مراسمیکه بنتام یکتی از دو متذکور اجترا گتردد ویتا بمحافت رستمی لن دولتت شتام شتوند ،نصتب و تعدیتق
نشان یمان دولت حتمی است.
مورخۀ  ۲1میزان .1۳۰۴
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