نظامنامۀ اساسی
دولت علیۀ افغانستان
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در مطبع ریاست شرکت محترم "رفیق" واقع ماشینخانه دارالسلطنه کابل طبع شد

یوم شنبه ( )16برج دلو سنه 1305

تعداد طبع )1000(...........................................جلد

نظامنامۀ اساسی دولت علیۀ افغانستان
( -:)1دولت علیۀ افغانستان ادارۀ امور داخله و خارجۀ خود را به استقالل تامه حائز بوده ،همه محالت و قطعات مملکت
بزیر امر و ارادۀ سنیۀ ملوکانه بصورت یک وجود واحد تشکیل می یابید و بچییی حی ییت در اجیزاک مملکیت ترریی کیرده
نم شود.
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( -:)2دین افغانستان دین مقدس اسالم و مذهب رسم و عموم آن میذهب منییح حنری اسیت ،دیدیر ادییان اهیل هنیود،
یچودک که در افغانستان هستند بتادیۀ جزیه و عالمات ممیزه تابع بوده بشرط که آسایش و آداب عمومیه را اخیالل نکننید
نیز به تحت تأمین گرفته میشوند.

( -:)3پاک تخت مملکت افغانستان شچر کابل است و اهال تمیام مملکیت افغانسیتان بالمسیاوک بنکیر حکومیت هسیتند کیه
هیی امتیازک اهال شچر کابل نسبت بدیدر شچر ها و قصبات مملکت محروسۀ افغانیه ندارند.

( -:)4بنابر خدمات فو العادۀ اعلحضرت همایون که در راه ترق و تعال و استقالل ملت افغانیه ابراز نمیوده انید ،ملیت
نجیی بۀ افغانستان متعچد میشوند که سلطنت افغانستان به اوالد این پادشیاه ترقیخیواه افغانییان بیه اصیول اوالدییت بیه انتخیاب
اعلحضرت پادشاه و اهال ملت انتقال میشن و ذات ملوکانیه در حیین جلیوس اریکیۀ سیلطنت بالمواجیه اشیراح و اهیال
متعچد میشوند که مطاب شرع شریح و این نکامنامۀ اساس اجراک اوامر حکومت نموده ،اسیتقالل افغانسیتان را رعاییت
و براک وطن و ملت خود صداقت نمایند.

( -:)5ذات حضرت پادشاه خادم و حام دین مبین اسالم و حکمدار و پادشاه عموم تبعۀ افغانستان است.
( -:)6امییور مملکییت بذریعییۀ وزراک دولییت کییه (بییارادۀ سیینیته انتخییاب و تعییین میشییوند) اداره میشییود ،و هییر کییدام وزرا
مسئول أمور متعلقۀ شان شناخته میشوند ،ازین سبب ذات همایون غیر مسئول میباشند.
( -:)7در خطبه ها ذکر نام پادشاه و ضرب سکه بنام پادشاه و تعین رتب مناصب مطاب قیوانین مخصوصیه و اعطیاک
نشان و انتخاب و تعین صدراعکم و دیدر هیئت وزرا و عزل و تبدیل شان و تصدی نکامات عمومیه و اعالن مرعیت
شان ،و محافکیه و اجیراک احکیام شیرعین و نکامییه و قومانیدان عمیوم قیواک عسیکرک افغانسیتان و اعیالن حیرب و عقید
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مصالحه و عل العموم معاهدات و عرو و تخریح مجازات قانونیه عموما ً یا خصوصا ً از حقو جلیلۀ پادشاه شمرده می
شوند.

حقوق عمومیه تبعۀ افغانستان
( -:)8همه افرادک که در مملکت افغانستان میباشند بالترری دینی و میذهب تبعیۀ افغانسیتان گرتیه میشیوند ،صیرت تابعییت
افغانیه مطاب نکامنامۀ مخصوصه استحصال و یا اضاعه کرده م شود.
( -:)9کافیۀ تبعییۀ افغانسییتان در امیور دینی و مییذهب و نکامیات سیاسی دولییت علییۀ خییود پابنیید و مقیید بییوده ازادک حقییو
شخص خود را مالک هستند.
( -:)10حریب شخصیه از هر گونه تعیر

و میداخلت مصئونسیت ،هییی کیس بیدون امیر شیرع و نکامیات مقننیه تحیت

توقیح گرفته و مجازات کرده نمیشوند ،در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوح است ،از زن و میرد هییککس دیدیرک
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را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.

( -:)11مطبوعات و اخبار است داخلیه مطاب نکامنامۀ مخصوص آن آزاد میباشند ،نشر اخبار فقط از حقو حکومیت و
یا اهال تبعۀ افغانیه است ،دربارۀ مطبوعات خارجه دولت علیۀ افغانستان بعض شرائط و قیود نچاده میتواند.

( -:)12تبعۀ افغانستان مطاب نکامات موضوعه براک تجارت و صنعت و زراعت هرگونه شرکتچا کرده میتوانند.
( -:)13تبعۀ افغانستان مررداً یا مجتمعا ً اگر خالح شریعت غرا و یا نکامات دولت از طرح مأمورین ییا دیدیرک حرکیت
و رفتارک مالحکه کنند به ادارهاک دولت عر
عییر

م کنند ،اگر در دوائر حکومت مرجوعه اش به بازخواسیت و اسیتماع

شییان پرداخییت نکننیید ،علی الترتیییب بمییافو شییان اسییتغا ه نماینیید ،در صییورتیکه هیکیییک بازخواسییت نکییرد رأسیا ً

بحضور اشرح پادشاه عر

نموده میتوانند.

( -:)14امییر تییدریس بالییک آزادسییت ،مطییاب نصییاب معییارح عمومیییه هییر فییرد تبعییۀ افغانسییتان عموم یا ً بطییور عمییوم و
خصوص براک تدریسات مأذون و مجاز میباشند اما اشخاص اجنبی باسیت ناک نریرک کیه بیراک تعلییم اسیتخدام می شیوند،
بداخل مملکت افغانستان به افتتاح و ادارۀ مکاتب مجاز نیستند.
( -:)15عموم مکاتب افغانستان در زیر نکارت و ترتیش حکومت میباشیند ،حکومیت بیه همیه اسیباب و تیدابیرک کیه بیراک
تربیۀ علمیه و ملیه همه تبایع افغانستان بر سیا انتکام و اتحاد میباشند نکر دقت م گیرد ،امیا اصیول تعلیمییه کیه بیامور
اعتقادیه و مذهبیه اهل ذمه و افراد مستأمنه تعل دارد اخالل کرده نم شود.
( -:)16کافۀ تبعۀ افغانستان بحضور شریعت غرا و نکامات دولت در حقو و وکائح مملکت ح مساوات دارند.
( -:)17عموم تبعۀ افغانستان به اندازۀ قابلیت و اهلیت شان در همه مأموریت ها به اندازۀ احتیاج دولت استخدام میشوند.
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( -:)18مالیات و محصوالت مقرره مطاب نکامنامه هاک مخصوصه براک تبعۀ افغانستان به نسبت یروت و اقتیدار شیان
تعین و گرفته میشوند.
( -:)19در افغانستان هر شخص از مال و ملک خودش که در تصیرح او باشید در امین میباشید ،اگیر ییک ملکی بمقصید
منافع عمومیه بکار دولت شود مواف نکامنامۀ مخصوصۀ آن اوال قیمت آن را بصاحبش تأدیه نموده ،بعد ملک را گرفتیه
میتوانند.
( -:)20مسکن و جاک هر فرد تبعۀ افغانستان از هر گونه تعر

مصئوونست و هیی کس از از طرح حکومت و سائره

بدون احکام نکامات بخانۀ شخص جبراً بال استیذان داخل شده نمیتواند.
( -:)21در محاکمۀ عدیه عر

و داد عموم مطاب شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود.

( -:)22مصییادره و بیدییار بالکییل ممنییوع اسییت ،امییا کییار و تکییالیر کییه در زمییان محاربییه پیییش شییود مطییاب نکامنامییۀ
مخصوصۀ آن ازین قاعده مست ن است.
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( -:)23خارج نکامات دولت از هیی کس کیزک گرفته نم شود.

( -:)24شییکنجه و دیدییر انییواع زجییر تمام یا ً موقوفسییت و خییارج احکییام شییرع شییریح و نکامییات دولییت کییه مواف ی احکییام
شرع تنکیم یافته براک هیککس مجازات داده نمیشود.

(وزرآء)

( -:)25در افغانستان وکیریۀ اداره حکومیت مریو

اسیت بیه هیئیت وزرا و ادارۀ مسیتقله در حیین اجتمیاع هیئیت وزرا

ریاسییت مجلییس را ذات ملوکانییه ایرییا م ی نماینیید ،و اگییر ذات شییاهانه تشییریح نداشییته باشییند ،صییدراعکم بوکیرییۀ ریاسییت
میپردازد ،و اگر صدراعکم ا بات وجود نداشت ،از جملۀ وزرا وزیر وزارت اول وکیرۀ ریاست را اجرا میدارد.
( -:)26وکیل که در حال غیاب یک از وزرا تعین میشود عینا ً اختیارات و حقو همان وزیر را داراست.

( -:)27در هر سال قبل جشن عموم استقالل به یک روز مخصوص که از طرح ذات شاهانه معین فرموده میشود در
زیر ریاست شچریارک یک دربار عال انعقاد خواهد یافت ،دربار لیور مرکیب اسیت از رجیال میأمورین دولیت و اکیابر و
اشرافیکه از طرح ذات شاهانه انتخیاب شیده باشیند ،در مواجچیه آن هیر وزییر و میدیر مسیتقله اجیراآت و خیدمات یکسیاله
خودشانرا علنا ً بیان و ایضاح خواهد نمود.
( -:)28صدراعکم و دیدر وزرا از طرح قرین الشرح پادشاه انتخاب و تعین میشوند.
( -:)29مجلس وزرا مرجع امور مچمۀ داخل و خیارج دولتسیت ،میذاکرات مجلیس وزرا و قیرارداد هیائ کیه محتیاج
اجرا گذاشته میشوند.

تصدی میشوند ،بعد امضاک اعلحضرت همایون در معر
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( -:)30وزرا امورات مربوطه وزارت متعلقۀ خود را به اندازۀ که در خوصلۀ اختیارات خودشان است اجرا و میافو
آنرا آنکه رأسا ً بحضور اشرح ملوکانه تقدیم میشود ،بحضور اعلحضرت پادشیاه و آنکیه موافی ترصییل الئحیۀ وکیائح
مجلس وزرا مواد متعلقه مج لس مذکور باشد بیه مجلیس عیال وزرا تقیدیم و القیا مینماینید ،مجلیس وزرا در میواد مقدمیه
مواف نکامنامۀ مخصوصۀ مجلس وزرا مذاکره و مباح ه نموده حل و فصل و آرا خود را امضا م نمایند.
( -:)31هر یک از وزرا در سیاست عمومیۀ دولت مشترکا و در امیور مظکریۀ وزارت متعلقیۀ خیود خصوصیا ً بحضیور
اشرح ملوکانه مسئول شناخته میشوند.
( -:)32در أمورک که از حضور شاهانه به یک از وزرا و یا دیدر مامورین امر شراه شود ،احکام تحریرک آنیرا بیه
امضاک همایون حاصل دارند.
( -:)33یک از وزراک دولت اگر از روک وکیرۀ مأموریت شان تحت محاکمه گرفته شوند ،محاکمۀ آنچا بیه دییوان عیال
عاید و راجع است ،و اصول محاکمیۀ شیان موافی نکامنامیۀ مخصوصیه حیل و فصیل میدیردد ،و دیدیر دعیاوک شخصییۀ
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وزرا که خارج وکیرۀ مأموریت شان باشد مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند.

( -:)34وزیرک که از طرح دیوان عال تحت اتچیام می آیید الی نتیجیۀ محاکمیه و برائیت شیان از وکیریۀ وزارت معطیل
میمانند.

( -:)35مقدار وزارات و تشکیالت دوائر و وکائح شان در نکامنامۀ تشکیالت اساسیه توضیح یافته.

(مامورین)

( -:)36بالعموم مأمورین مطاب موادک که در نکامات مخصوصه ایضاح گردیده ،بمأموریتچائ که الی و مناسیب باشیند
تعین کرده میشوند ،و هیکیک مأمورین تا زمانیکه از وکیرۀ خود مستعر نشوند ،و ییا از سیو رفتیار شیان موجیب عیزل
ندردند ،و یا از طرح دولت بنابر یک امر ضرورک الزم تبیدیل و موقیوف نباشیند اصیال عیزل و موقیوح نمی شیوند ،و
مأمورین که حسن سلوک و استقامت خدمت خودها را ابراز نمایند استحقا ترق رتبه و ماموریت و مستمرک را دارند.
( -:)37وکائح مأمورین در نکامات مخصوصیه تعیین و ترریی گردییده هیر میأمور موافی نکامنامیه هیاک مخصیوص از
وکایح مظکره اش مسئول شناخته میشود.
( -:)38همۀ مأمورین عل المراتب در اطاعت آمر مافو شان موافی نکامیات دولیت مکلیح و مظکیح هسیتند و اگیر از
طرح آمیر میافو آنچیا در اجیراک کیدام امیر خیالح نکامیات دولیت اصیرار شیود ،میأمورین ماتحیت شیان بمرکیز وزارت
اطالع نمایند ،و هرگاه بدون اطالع مرکز اوامر خالح قانون را اجرا کنند ،آنچا نیز مسئول شناخته میشوند.
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مجالس مشاوره و شورای دولت
( -:)39در مرکز داراسلطنه یک هیئت شوراک دولت و در نائب الحکومه گ و حکومت هاک اعل و حکومتچاک درجیۀ
اول و دوم و سوم و عالقه دارک یک یک مجلس مشوره موجود است.
( -:)40اعضاک مجالس مشاوره و شوراک دولت از اعضاک طبیعیه و اعضاک منتخبه مرکب میباشند.
( -:)41اعضاک طبیعیۀ مجالس مشیاوره از میأمورین کیه در نکامنامیۀ تشیکیالت اساسییه توضییح یافتیه تشیکیل مییابید ،و
اعضاک طبیعیۀ شوراک دولت بالمساوک تعداد اعضاک منتخبۀ شورک رأسا ً از طیرح قیرین الشیرح اعلحضیرت همیایون
منتخب و تعین کرده میشوند ،اعضاک منتخبه تماما ً از طرح اهال معین و مقرر میشوند ،در بیاب صیور انتخیاب آنچیا در
نکامنامۀ تشکیالت اساس مواد جداگانه موجود است.
( -:)42مجالس مشاوره و شوراک دولت عالوه بر وکایر که در نکامنامه تشکیالت اساس نشان داده شده بوکیائح ذییل
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مظکح هستند-:

الح :براک ترق صناعات ،تجارت ،زراعت ،معارح ،همۀ تکالیر که الزم ببینند بدولت عر

مینمایند.

ب -:در خصییوص مالیییات و محصییوالت و دیدییر معییامالت حکومییت اگییر مخییالح اصییول نکامییات معاینییه نماینیید بمقصیید
اصالح اینکنین امور بحکومت عر

و الحاح نموده میتوانند.

ج -:اگر در حقو که موافی ایین نکامنامیه بیراک اهیال داده شیده از ییک طیرح اخیالل و اضیاعه مالحکیه کننید در نیزد
حکومت صالحیت عر

و استغا ه را دارند.

( -:)43فقراتی که مجالس مشاورۀ والیات و محیاالت بحضیور ناییب الحکومیه هیا و حکیام عیر

تقیدیم مینماینید ،آنکیه بیه

اندازۀ اختیارات نائب الحکومه و حکام باشد خودشان اجرا و مافو آنرا بوزارت متعلقۀ همان شعبه ارجیاع میدارنید ،از
وزارت منسوبه اش اگر الزم اجرا باشد اجرا نموده و اال بر وفی میادۀ ( )30تعمییل مینماینید و اگیر مسیئله میواد قانونییه
باشد ،بموجب قاعده ( )46این نکامنامه پردازند.

( -:)44در فقرات که از مجالس مشاوره براک نائب الحکومه ها و حکام محل عیر

میشیود و از جانیب آنچیا الی ییک

ماه نتیجه و جواب براک شان کیاهر نشیود ،مجیالس مشیاوره صیالحیت دارنید کیه بشیوراک دولیت عیر

حیوای خیود را

بنمایند.
( -:)45شوراک دولت فقرات را که مجالس مشیاوره شیکایتا ً می نویسیند ،راک خیود را دران بیاب نوشیته بیوزارت متعلقیۀ
همان فقره اطالع میدهد ،اگر در اجراک آن از طرح وزارت معطل واقع شود ،شوراک دولت آن فقیره را تقیدیم حضیور
همایون میتواند.
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( -:)46نکامات دولت از طرح شوراک دولت تدقی گردیده به مجلس وزرا تقدیم میشود ،و بعد تصیویب مجلیس وزرا
و منکورک حضور شاهانه در موقع اجرا میدراید.
( -:)47عالوه بر اعضاک طبیعیۀ دائم شوراک دولت مأمورین ملک از نائب الحکومه ال حکام اعل و از منصبداران
عسییکرک تییا لوامشییر کییه از مأموریییت سییبکدوش شییده باشییند ،بییه اسییت ناک اشخاصی کییه در تحییت محاکمییه بیاینیید در جملییۀ
اعضاک طبیعیۀ شوراک دولت موقتا ً ال تعین مأموریت شان داخل شده میتوانند.
( -:)48بودجۀ ساالنه را که بوزارت مالیه تنکیم و ترتیب میشود ،مطاب نکامنامۀ بودجیۀ عمیوم بشیوراک دولیت تیدقی
مینمایند.
( -:)49مقاوالت و تعچدات که با اجانب میشود از طرح شوراک دولت مذاکره و تدقی میدردد.

محاکم
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( -:)50در محاکم عدلیه هر نوع محاکمات بطور علن اجرا میشود.

بعض فقرات که در نکامنامۀ مخصوصۀ محاکم نشان داده شده محاکمۀ آنرا قاض بطور خریه اجرا کرده میتواند.
( -:)51در حضور محاکم هر کس براک محافکۀ حقو خود همه وسائط مشروعه را پیشنچاد نموده میتواند.

( -:)52محاکم عدلیه در رظیت و فیصلۀ دعاوئ که داخل وکیرۀ شان باشد ،تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند.
( -:)53همۀ محاکم از هرگونه مداخلت آزادک هستند.

( 0:)54صنوح و درجات محاکم و صالحیت شان به نکامنامۀ تشکیالت اساس ایضاح یافته.

( -:)55هیککس خارج محاکم عدلیه براک فیصلۀ بعض فقرات مخصوصه یک محکمۀ فو العاده تشکیل داده نمیتواند.

دیوان عالی

( -:)56دییوان عیال خیاص بیراک محاکمیۀ وزراک دولیت عنداالقتضییا موقتیا ً تشیکیل مییابید ،و بعید ایریا و سیرانجام نمییودن
کارک که به او سپرده شده فسخ میشود.
( -:)57طرز تشکل دیوان عال و اصول محاکمه دران مطاب نکامنامۀ مخصوص آن اجرا میشود.
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امور مالیه
( -:)58همه محصوالت دولت مطاب قانون مخصوص آن اخذ کرده میشود.
( -:)59هر سال براک واردات و مصارفات دولت یک بودجه تنکیم کرده میشود و این بودجه براک واردات و مصارفات
دولت اساس بوده ،همه واردات و مصارح از روک آن اخذ و صرح میشود.
( -:)60بعد از تطبی و اجراک بودجۀ ساالنه یک محاسبه قطعییۀ تنکییم کیرده میشیود و ایین محاسیبۀ قطعی مقیدار حقیقی
واردات و صرفیات این سال را حاوک میباشد.
( -:)61براک تحقی و تدقی اینکه (آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتا ً مواف نکامنامۀ بودجه ایریا گردییده اسیت ییا نیه)
یک دیوان سنجش تشکیل مییابد (در خصوص دیوان سنجش نکامنامۀ مخصوص موجود است).
( -:)62بییراک تنکیییم محاسییبۀ قطعیییه و بییراک تنکیییم بودجییه و صییورت تطبیی و اجییراک آن نکامنامییۀ مخصوصییه موجییود
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است.

اداره والیات

( -:)63اصول ادارۀ والیات از سه قاعدۀ اساسیه مبن است توسیع مأذونیت ،ترری وکائح ،تعیین مسئولیت بنیابر قواعید
مذکور همه وکائح مأمورین والیات مطاب نکات ،مووضعه تعیین و ترریی کیرده شیده اسیت ،و اختییارات میأمورین نییز
بر طب نکامات مخصوصه محدود است ،و هر مأمور در وکائح خود عل المراتب نزد مسئول مافوقش شناخته میشود.
( -:)64در والیات از هر شعبۀ وزارات مأمورین جداگانه مقیرر هسیتند ،افیراد اهیال بیراک اجیراک کیار و انجیاح حیوائ
خود ابتدا ً بمأمورین شعبات مراجعت نمایند.

( -:)65اگر اجراک کار اهال بیه ماموریتچیا نشیود و ییا دربیارۀ آنچیا میأمورین خیالح نکامیات دولیت رفتیار نماینید ،افیراد
اهال از تعطیل کار و سو رفتار آنچا نزد آمر مافو شان و عنداالقتضا نز نائب الحکومیه هیا و حکیام اعلی عیر

و

استغا ه کرده میتوانند.
( -:)66تشکیل دوائر بلدیه و وکائح آن در نکامنامۀ مخصوص توضیح یافته.
( -:)67هرگاه در یک حصۀ مملکت آ ار عصیان و بغاوت که مخل امنییت عمومییه باشید حیس کیرده شیود ،دولیت اعیالن
حکومت عسکریه مینماید ،و ادارۀ عسکریه تشکیل م یابد.
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مواد متفرقه
( -:)68براک تبعۀ افغانستان درجۀ ابتدائیه تحصییل معیارح حتمی و مجبوریسیت ،درجیات و تررعیات آن بییک نکامنامیۀ
مخصوص تعین یافته که بر طب آن معمول م شود.
( -:)69یک مادۀ این نکامنامۀ اساس بچیی سبب و حی یت تعطیل و یا حکم اجراک آن ساقط نم شود.
( -:)70بنابر ایجاب اگر از مواد مندرجۀ این نکامنامۀ اساسیه لزوم تغییر و تبدیل شود ،بعد آراک ل یان اعضیاک شیوراک
دولت و تصویب مجلیس عیال وزرا بحضیور اشیرح همیایون عیر

میشیود و بعید منکیورک حضیور شیاهانه تغیییر و

تبدیل آن ممکن است.
( -:)71تشریح و ترسیر یک مادۀ این نکامنامۀ اساس و دیدر نکامات دولت اگیر الزم دییده شیود ،بشیوراک دولیت حوالیه
گردیده ،بعد تصحیح و توضیح شوراک دولت و تصویب مجلس عال وزرا طبع و نشر میشود.
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( -:)72در حین تنکیم نکامات معامالت اهال و مقتضیات زمان مخصوصا ً احکام شرعیه بنکر دقت گرفته میشود.
( -:)73مصئونیت مکاتیب یک از حقو اهال است و همه مکاتیب و مراسالت محصول اهال که تودیع پوسته میشیود
تا از طرح یک محکمۀ جواز تجسس نشود ،در هیی پوسته خانه و دیدیر جیا بیاز کیرده نمی شیود و همکنیان سربسیته بیه
مرسل الیه سپرده میشود.

مواد این نکامنامۀ اساس که به اترا آرا وزراک دولیت و تمیام وکیالک ملیت در مجلیس لوییه جرگیۀ سیمت مشیرق
براک اساس دولت علیۀ افغانستان تصویب یافته ،و هشتصد و هرتاد و دو نرر اعیان مجلیس میذکور در موفقییت آن مچیر و
امضا کیرده انید ،و نییز در مجلیس معکیم لوییه جرگیۀ کیه بمیاه سیرطان  1303در پغمیان از علمیا و سیادات و مشیایخ و
وکال و رظساک تمام مملکت افغانستان تشکیل یافته تصویب گردیده ،منکور است.
ادخال آنرا در جملۀ نکامات دولت و اجراک احکام موادش را امر و اراده میکنم.
این ترجمۀ فارس با اصل نکامنامۀ اساس افغان مواف است.
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