د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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شماره فوق العاده  ۰۱جدی سال ۰۵۳۱

نمبر مسلسل ()۰۷۱

قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان
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بـسم هللا الرحمن الرحیم
قانون نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان
مورخ ۰۵۳۱/۰۱/۵
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان از جمله مکافات دولتی ای میباشد که در برابر انجام خدمات فوق
العاده در اعمار جامعه نوین دموکراتیک متکی بر اصل صلح و آزادی ،ترلی و عدالت ،برادری و برابری ،در لبال
انجام خدمات برازنده در حفظ وطن و انمالب ثور و انجام سایر خدمات بارز در برابر دولت و مردم زحمتکش کشور

ماده دوم:
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اعطاء میگردد.

نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان بر اساس فمره پنجم ماده ( )۳۴اصول اساسی جمهوری
دموکراتیک افغانستان از طرف هیئت رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین و اعطاء میگردد.
ماده سوم:

نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان به اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان اعطاء میگردد.

نشان به تصدیها ،ادارات ،سازمانها ،لطعات و جزو تام های عسکری ،موسسات تعلیمی عسکری ،والیات و شهرها
نیز اعطاء میشود.
ماده چهارم:
نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان به اتباع خارجی و نشان به موسسات دول خارجی اعطاء شده
میتواند.
ماده پنجم:
هیئت رئیسه شورای انمالبی برای نشان ها اصول و برای مدالها ممررات و شرح آنرا تصویب می نماید .در اصول و
ممرره خدماتیکه مورد اعطای نشان و مدال لرار میگیرد تصریح میشود و همچنین ترتیب اعطاء و طرز استعمال
نشان ها و مدالها تعیین میگردد.

ماده ششم:
در اعطای نشان ها و مدالها نوع نشان و مدال بر اساس خصوصیات و کیفیت خدمت مستحك تعیین میگردد.
ماده هفتم:
شخصیکه یکبار به دریافت نشان و یا مدال مفتخر شده باشد میتواند بار دیگر به دریافت عین نشان و یا مدال مفتخر
گردد.
ماده هشتم:
اعطای نشان و یا مدال به مستحك بعد از وفات وی نیز صورت گرفته میتواند.

فصل دوم
نشان ها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان.
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ماده نهم:

بمنظور تمدیر از خدمات فوق العاده در انمالب ثور ،حفظ وطن ،تحکیم نظام نوین اجتماعی و سیاسی و التصادی ،بسط
و توسعه دوستی تمام ملیتها ،الوام و لبایل ساکن وطن واحد افغانستان ،انکشاف دوستی و همکاری بین خلمها ،تحکیم
صلح و سایر خدمات بارز در برابر وطن و زحمتکشان کشور ،نشان های ذیل وضع میگردد:
نشان درفش سرخ
د خلکو دوستی
ماده دهم:

بمنظور تمدیر از خدمات فوق العاده در راه حفظ وطن و سایر خدمات عسکری نشان های ذیل وضع میگردد:
نشان ستاره درجه اول
نشان ستاره درجه دوم
نشان ستاره درجه سوم
ماده یازدهم:
بمنظور تمدیر از خدمات بارز در راه حفظ وطن و سایر خدمات عسکری مدالهای ذیل وضع میگردد:
مدال د میړانې په خاطر
مدال د ښه خدمت په خاطر

مدال د ډیر ښه پوځی خدمت په خاطر
مدال د سرحدونو د ښو ساتلو په خاطر

فصل سوم
طرز معرفی مستحقین نشان و مدال
ماده دوازدهم:
اعطای نشان و یا مدال به اساس پیشنهاد حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان ،وزارتها ،اورگانهای مرکزی،
سازمانهای اجتماعی ،ارگانهای حزبی و ارگان های محلی اداره دولتی والیات ،صورت میگیرد.
ماده سیزدهم:
پیشنهاد مبنی بر اعطای نشان و مدال به صوابدید اورگانهای مندرج ماده ( )۲۱این لانون یا بر اساس پیشنهاد

ماده چهاردهم:
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اورگانهای تحت اثر صورت میگیرد.

پیشنهاد ،مبنی بر اعطای نشان و مدال برای منسوبین عسکری ،مامورین ،اجیران و کارگران لوای مسلح جمهوری
دموکراتیک افغانستان ،لطعات اورگان های امور داخله ،و خدمات اطالعات دولتی از طریك:

 -۰لوماندانان کندک ها ،غندها ،لوماندان های لطعات معادل آنها روسای ریاست های وزارت دفاع بر اساس سلسله
مراتب.

 -۲لوماندانان کندک های څارندوی و کمیته های دفاع از انمالب ،روسای ریاست های عمومی وزارت امور داخله بر
اساس سلسله مراتب.

 -۵روسای ریاست های خدمات اطالعات دولتی در والیات و ریاست های مرکزی خدمات اطالعات دولتی از طریك
اورگان مرکزی خدمات اطالعات دولتی ،صورت میگیرد.
ماده پانزدهم:
پیشنهاد مبنی بر اعطای نشان برای لطعات و جزو تام های عسکری و موسسات تعلیمی عسکری از طریك لوماندانان
مافوق صورت میگیرد.
ماده شانزدهم:
پیشنهاد مبنی بر اعطای نشان برای تصدی ،موسسات و سازمان ها توسط اورگانهای مافوق آنها صورت میگیرد.

ماده هفدهم:
پیشنهاد مبنی بر اعطای نشان برای شهرها توسط اورگانهای حزبی و اورگانهای محلی اداره دولتی والیت و پیشنهاد
اعطای نشان برای والیات توسط اورگانهای مافوق صورت میگیرد.
ماده هجدهم:
پیشن هاد مبنی بر اعطای نشان و مدال برای اتباع خارجی و همچنین اعطای نشان برای موسسات دول خارجی از
طرف وزارت امور خارجه و یا سایر وزارتها ،باساس موافمه وزارت امور خارجه صورت میگیرد.
ماده نزدهم:
در باره اعطای نشان و مدال فرمان هیئت رئیسه شورای انمالبی صادر و در جریده رسمی و سایر اورگانهای نشراتی
نشر می شود.

فصل چهارم
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طرز تفویض نشان و مدال

ماده بیستم:

تفویض نشان و مدال به هدایت و به نمایندگی هیئت رئیسه شورای انمالبی با علنیت و طی محافل با شکوه صورت
میگیرد.
ماده بیست و یکم:

نشان و مدال توسط صدر هیئت رئیسه شورای انمالبی ،معاونان صدر هیئت رئیسه ،اعضای هیئت رئیسه و سایر
اشخاص که از طرف هیئت رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان موظف گردند تفویض میگردد.
ماده بیست و دوم:

تفویض نشان و مدال در ممر هیئت رئیسه شورای انمالبی ،اورگانهای اداره دولتی در والیات کلکتیف های زحمتکشان
که مستحمین در آنجا ایفای وظیفه میکنند ،در مجالس و سایر گردهم آئی ها صورت میگیرد.
ماده بیست و سوم:
تفویض نشان و مدال برای منسوبین عسکری در لطعات مربوط عسکری صورت میگیرد.

ماده بیست و چهارم:
تفویض نشان برای تصدیها ،ادارات ،سازمانها ،والیات و شهر ها در گرد هم آئی با شکوه و برای لطعات ،جزو تام
ها و موسسات تعلیمی ،عسکری در برابر صفوف عساکر و یا در گرد هم آئی با شکوه نمایندگان لطعات صورت
میگیرد.
ماده بیست و پنجم:
همزمان با تفویض نشان و یا مدال به شخص مستحك ،سند افتخاری نشان یا مدال نیز داده میشود.
نمونه سند افتخاری نشان و مدال توسط هیئت رئیسه شورای انمالبی منظور میگردد.
ماده بیست و ششم:
برای تصدیها ،ادارات ،سازمانها ،لطعات و جزو تام های عسکری ،موسسات تعلیمی عسکری ،والیات و شهر ها
همزمان با تفویض نشان تمدیر نامه هیئت رئیسه شورای انمالبی اعطاء میگردد.
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فصل پنجم

حقوق و مکلفیت های مفتخرین نشان و مدال

ماده بیست و هفتم:

تبعه جمهوری دموکراتیک افغانستان که مفتخر بدریافت نشان و یا مدال گردیده است بایستی در راه دفاع از وطن و
دست آورد های انمالب ثور ،خدمت بارز در برابر مردم ،انجام کار مفید اجتماعی ،رعایت ارزش های اخاللی،
اجرای وجیبه عسکری و سایر مکلفیت هائیکه اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان و دیگر لوانین برای
اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان پیشبینی نموده است به شایستگی تعمیل نموده باشد.
ماده بیست و هشتم:

اورگانهای دولتی ،سازمان های اجتماعی ،ادارات و تصدیها ،لوماندانی لطعات عسکری ،به اشخاصیکه مفتخر به
دریافت نشان و مدال گردیده اند احترام و لدردانی به عمل آورده خدمات و موفمیت های آنان را مورد تبلیغ و سرمشك
تربیه اتباع و نسل جوان کشور لرار دهند.
ماده بیست و نهم:
اشخاص مفتخر به دریافت نشان و مدال از امتیازاتیکه طبك لانون تعیین گردیده است مستفید میگردند.

ماده سی ام:
اشخاص مفتخر به دریافت نشان و مدال ،نشان و مدال خود را حین اشتراک در اجالسیه جرگه کنگره ها ،کانفرانسها،
جشن های دولتی و جلسات رسمی استعمال می نمایند .در سایر احوال میتوانند هم نشان و مدال یا در عوض فیته ممثل
آنرا استعمال نمایند.
طرز استعمال نشان ،مدال و فیته ممثل آن توسط ممرره جداگانه که از طرف هیئت رئیسه شورای انمالبی تصویب
میشود تعیین میگردد.
ماده سی و یکم:
تصدیها ،ادارات ،سازمانها ،لطعات و جزو تام های عسکری و موسسات تعلیمی عسکری که مفتخر بدریافت نشان و
مدال گردیده اند میتوانند:
 -۰تصویر نشان را در اسناد و فورمه های مربوطه استعمال نمایند ،اورگانهای مطبوعات که مفتخر به نشان گردیده
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اند میتوانند عکس نشان را در نشریه های خود طبع نمایند.

 -۲مودل بزرگ نشان را در موزیم ،اطاق های افتخار کار و شهرت رزمی و کلوپها نصب نمایند.

 -۵عنوان نشان را در اسامی تصدیها ،ادارات ،سازمانها ،لطعات و جزو تام های عسکری ،موسسات تعلیمی عسکری
شامل نمایند.
ماده سی و دوم:

نشان و تمدیر نامه هیئت رئیسه شورای انمالبی که تصدی ،اداره ،سازمان ،والیت و شهر به دریافت آن مفتخر شده
است با رعایت شرایط الزم حفاظت جهت نمایش در محلی که در تصدی ،اداره ،سازمان ،اورگان محلی اداره دولتی
در والیت و شهرها به این منظور اختصاص داده میشود حفظ میگردد.

در موارد جشن ها و گردهم آئی های با شکوه نشان نصب بیرق مربوط میشود .فیته نشان بطور دایمی در بیرق
مربوط نصب میگردد.
ماده سی و سوم:
طرز استعمال نشان در بیرق حربی لطعات و جزو تام های عسکری ،موسسات تعلیمی عسکری و همچنین طرز حفظ
نشان و تمدیر نامه هیئت رئیسه شورای انمالبی توسط اصولنامه خدمات داخله تعیین میگردد.
ماده سی و چهارم:
نشان و مدال اتباع متوفا و آنانیکه بعد شهادت مستحك نشان و مدال گردیده اند و همچنین اسناد افتخاری آن جهت حفظ
منحیث یادگار به فامیلهای آنها تفویض میگردد.

نشان و مدال اشخاص متوفا و آنانیکه بعد از شهادت مفتخر به نشان و مدال گردیده اند باساس موافمه ورثه شان جهت
حفظ یا نمایش به موزیم گذاشته شده میتواند در صورت عدم ورثه متوفا ،نشان ،مدال و اسناد افتخاری آن به هیئت
رئیسه شورای انمالبی مسترد میگردد.
ماده سی و پنجم:
اشخاصیکه بدریافت نشان و مدال مفتخر شده اند بایست آنرا محتاطانه حفظ نمایند .در صورت مفمود گردیدن نشان و
مدال حموق مربوط آنان سلب نمیگردد.
مثنای نشان و مدال مفمود شده اعطاء نمیگردد مگر در صورتیکه نشان و مدال در حاالت فوق العاده از لبیل حالت
محاربه ،آفات طبیعی و یا سایر حاالت که جلوگیری از آن غیر ممکن باشد مفمود گردد ،در احوال مذکور مثنای آن از
طرف هیئت رئیسه شورای انمالبی به مستحك اعطاء شده میتواند.

فصل ششم

ماده سی و ششم:
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احکام متفرقه

استعمال نشان و مدال توسط اشخاصیکه حك استعمال آنرا ندارند یا تصاحب نشان و مدال و یا ارتکاب سایر اعمالیکه
لانونا جرم تشخیص شود .مرتکب طبك لانون مجازات میگردد.
ماده سی و هفتم:

هیئ ت رئیسه شورای انمالبی میتواند به ترتیبیکه در لانون پیش بینی گردیده است مستحك را از نشان و مدال محروم
سازد.
ماده سی و هشتم:

با نفاذ این لانون اصولنامه نشان ها و مدال ها مورخ  ۲۱سنبله  ۲۴۴۱ملغی پنداشته میشود.
ماده سی و نهم:
اشخاصیکه الی نفاذ این لانون مفتخر به دریافت نشان و مدال گردیده اند میتوانند فیته مربوط را تعلیك کنند.
ماده چهلم:
این لانون از تاریخ تصویب هیأت رئیسه شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان نافذ میباشد.

