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بسم هللا الرحمن الرحیم
نظامنامۀ تعلیقات دولت
 -1تعلیق غیرت بمنصداران نظامی و افراد عسکریه که در وقت جنگ یک غیرت فوق العاده ابراز نموده اند ،برراه راسرت
و یا بنا بر عرض وزارت حربیه و یا درخواست قومانردان منسروب شران کره بتوسرز وزارت حربیره خرواهش کررده باشرند از
جانب شاهانه احسان میشود.
 -۲همچنین تعلیق غیرت بمنصبداران کوتوالی و یا مأمورین ملکری کره بررای رفر کرردن یرک خزریکره برامواش و اشرخاص
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تعلق دارد ،خود را به تهلکه انداخته ابراز غیرت و فدا کاری نموده اند بنا برر عررض وزارت مربوزره یرا درخواسرت نا رب
الحکومه ها و احکام اعلی بذریع وزارت منسوب شان نیز داده می شود.

 -۳تعلیق غیرت بقسم نشان مفخرت باجازۀ وزارت متعلقه اش باوالد کبیر انتقاش میکند و حق تعلیق را دارد.

 -۴تعلیق خدمت برای ضابزان و افراد عسکری و مامورین ملکی که در خدمات محول خود یک خدمت الیرق تقردیر نمروده
اند رأسا یا بنا بر عرض وزارت منسوب شان یا درخواست نا ب الحکومه هرا و یرا حکرام اعلری و قومانردانهای عسرکری کره
بذریع وزارت مربوز همان مأمور رجا کرده باشند از زرف شاهانه اعزا فرموده میشود.

 -۵تعلیق حسن خدمت بمأمورین عسکری و ملکی که در خدمات مؤظف خود ابرراز حسرن و خردمت نمروده انرد بعرد از نکره
تفتیش اجرا ت کارشان کرده شود راسا از حضور اعلحضرت احسان میشود.

 -۶تعلیق حمی ت بمنصبداران نظامی و افراد عسکری که در فرا ض منصبی خود یک خدمت مشکوره ابراز کرده باشند که
حقیقتا بدولت و ملت ناف باشد رأسا و یا به استیذان وزارت حربیه از زرف اعلحضرت همایونی اعزا میشود.
 -۷تعلیق صداقت بکسانیکه برای دولت ابراز مأثر صداقت فوق العاده نموده اند رأسا و یا بره اسریتیذان وزارت مربوزر ن
ویررا درخواسررت نا ررب الحکومرره هررا و حکررام اعلرری و قومانرردانهای عسررکری کرره بذریعر وزارت منسرروبه اش نماینررد از زرررف
همایونی اعزا میشود.
 -۸تعلیررق عررزت برررای اشخاصرریکه حکومررت نهررا را بنظرر عررزت قرردر کنررد ،رأسررا و یررا بذریعر وزرا و یررا درخواسررت نا ررب
الحکومها و حکام اعلی و قوماندانهای عسکری بسلسله مراتب از حضور همایونی اعزا می شود.

۲

 -۹تعلیق های یادگار مثش تعلیق (لوی جرگه) کره اعزرا شرده وغیرره کره عنرداللزوم برارادۀ سرنی ملوکانره و رأسرا از حضرور
همایونی اعزا میگردد.
 -1۰تعلیق های افغانستان برای تبع خارجه که بقرار توضیحات فوق ،مستحق شوند نیز اعزا میشود.
 -11تعلیق ها عموما بلباس رسمی و بسین چپ ویخته میشوند.
 -1۲منصبداران عسکری که دارای تعلیق باشند بلباس نظامی بسین چپ خود ،تنها فیت نرا نصرب کررده و براالی ن ع مر
همان تعلیق را بیک فلزی که نام همان تعلیق مرقوم است نصب نمایند.
بادخاش این نظامنامه در جمل نظامات دولت اراده میکنم.

 ۸دلو ۱۳۰۳
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