د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

فرمان شماره هشتم شورای انمالبی درباره زمین

شماره فوق العاده
نمبر مسلسل ()۳۱۴

تاریخ ( )۹لوس سال ۱۴۳۱

عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیرعدلیه و لوی څارنوال!
شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی  ۷۵۳۷-۹-۷که درخانه خلك دایرگردید باساس ورله
عرض تاریخی  ۷۵۳۷-۹-۷صدارت مراتب آتی را تصویب نمود:
 -۷فرمان شماره هشتم شورای انمالبی درباره زمین در ( )۸فصل و ( )۰۴ماده.
 -۲لانون اخذ کمک ،لرضه و کریدت در ( )۸ماده.
مراتب تصویب شورای انمالبی که از حضور نوردمحم ترکی رئیس شورای انمالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک
افغانستان منظور و به فرمان شماره ( )۲۴۰۴تاریخی  ۷۵۳۷-۹-۷رئیس شورای انمالبی و صدراعظم به حکومت ابالغ
گردیده بشما ارسال گردید تا به نشر آن در جریده رسمی الدام نمائید.
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حفیظ هللا امین

معاون صدراعظم و وزیر امورخارجه

بسم

میحرلا نمحرلا هللا

فرمان شماره (هشتم) شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
درباره زمین
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول
این فرمان بتاسی از مرام حزب دموکراتیک خلك افغانستان و اهداف واالی انمالب کبیر ثور ،بخاطر تحمك بخشیدن به
احکام مواد اول و دوم خطوط اساسی وظایف انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان و برآورده شدن مماصد ذیل صادر
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میگردد.

 -۷امحای مناسبات فیودالی وما لبل فیودالی از نظام اجتماعی -التصادی کشور.

 -۲تعمیم ،تحکیم و تعمیك اتحاد طبمه کارگر و طبمه دهمان بمنظور نیرومندی هر چه بیشتر وحدت خلك افغانستان در جهت
اعمار جامعه بدون طبمات متخاصم و فارغ از هر نوع استثمار فرد از فرد.

 -۵بلند بردن حجم تولیدات زراعتی بمنظور تهیه غذای کافی و متنوع به خلك ،تهیه مواد خام برای صادرات زراعتی
وصنایع رشد یابنده کشور.
ماده دوم

اصطالحات آتی درین فرمان معانی ذیل را دارد:

 -۷خانوار :مشتمل است بر شوهر ،زن و فرزندانیکه سن هجده سالگی را تکمیل نکرده و تحت تکفل یا والیت مستمیم
رئیس خانوار لرارداشته و در یک خانه بود وباش داشته باشند.
شخصیکه ازدواج نکرده وسن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد بمنظور توزیع زمین ،خانوار جداگانه محسوب میگردد.
 -۲دهالین بی زمین :کسیست که از خود زمین نداشته به اساس موافمه لبلی لانونی یا عرف محل مستمیما بکشت وکار
زمین شخصی دیگری میپردازد.
 -۵دهمان کم زمین :شخصی است که مستمیما به کشت و کار زراعتی پرداخته و مالک کمتر از پنج جریب زمین درجه
اول یا معادل آن باشد.

 -۰کارگر زراعتی :شخصی است که مالک زمین نبوده و کارهای زراعتی یا کارهای معین دیگری را روی زمین مالک
به اساس موافمه لبلی لانونی یا عرف محل در ممابل مزد نمد یا جنس معین انجام میدهد.
 -۳مالک :شخصی است که به اساس اسناد معتبر لانونی در زمین خویش تصرف مالکانه داشته باشد.
 -۰کوچی بی بضاعت :کوچی ایست که جز مزدوری یا چوپانی منبع عاید دیگری نداشته باشد.
 -۷لطعه :زمینی است که در تصرف یا ملکیت یک شخص یا اشخاص به طور مشترک لرارداشته طوریکه اطراف آنرا
ملکیت اشخاص دیگری یا دولت دریا ،جوی ،راه عام ،کوه ،تپه و اراضی بایر احاطه کرده باشد .زمین باغی ویا تاکی
ولوکه جزء یک لطعه زمین علیحده و لسمت غیرتاکی و غیرباغی آن لطعه علیحده شمرده میشود.
 -۸ساحه زمینداری :مشتمل بر یک یا چند لطعه زمینی است که لسما یا کال در تصرف مالکانه یک شخص لرار داشته
بشکل یک لطعه و یا چند لطعه در یک ویا چند لریه یا چند ولسوالی یا چند والیت والع میباشد.

میگردد.
ماده سوم
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 -۹اضافه جریبی :لسمتی از ساحه زمینداری شخصی است که برویت اسناد مدار حکم اضافه از استحماق وی تثبیت

هیچ خانوار نمیتواند بیش از سی جریب زمین درجه اول یا معادل آنرا در تصرف خود داشته باشد.
ماده چهارم

هیچ شخص نمیتواند زمین مازاد نصاب (بیش از سی جریب زمین درجه اول یامعادل آن ) زمین اضافه جریبی و زمینی
را که طبك احکام این فرمان توزیع میگردد به گروی و اجاره بدهد ویا بفروش برساند.

فصل دوم
تنظیم آبیاری
ماده پنجم
بممصد استفاده موثر و اعظمی از منابع آبیاری در زراعت ،توزیع آب طورعادالنه صورت میگیرد.

ماده ششم
ظرفیت جریان عادی ساالنه آب جوی یا منبع دیگری آبیاری از طرف وزارت آب و برق و وزارت زراعت و اصالحات
ارضی تثبیت و مطابك آن حك آبه ساالنه هر جریب زمین ،عادالنه تعیین و توزیع میگردد.
ماده هفتم
اصالح و ترمیم دهنه ها وسایر تاسیسات سیستم آبیاری به اساس عمد پروتوکول بین موسسه اصالح سیستم آبیاری منطمه
مربوطه و دهمانان یا کوپراتیف صورت میگیرد .مصارف اصالحات و ترمیمات از طریك لرضه بانک انکشاف زراعتی
باساس درخواست دهمانان یا کوپراتیف به شرایط مساعد پرداخته میشود.

فصل سوم
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توزیع زمین

ماده هشتم

زمینیکه طبك احکام این فرمان به مستحمین توزیع میگردد لرار ذیل است:
 -۷زمین مازاد نصاب و اضافه جریبی.
 -۲زمینیکه به دولت اهدا میگردد.

 -۵زمین آل یحیی و خاندان سلطنتی ،زمین های دولتی و پروژه های آبیاری که برای تاسیس فارم دولتی مساعد نباشد.
ماده نهم

زمین اضافه جریبی و مازاد نصاب بدون پرداخت لیمت از طرف اداره اصالحات ارضی تصرف میگردد.
ماده دهم
زمین به سه کتگوری و هفت درجه تمسیم گردیده به منظور تعدیل آن بدرجه اول ضریب های ذیل رعایت میگردد:
کتگوری اول( :باغی ،تاکی و دوفصله آبی)
زمین درجه اول ( باغی و تاکی آبی) ضریب ۷٫۴۴
زمین درجه اول (باغی و تاکی آبی) ضریب ۴٫۸۳

کتگوری دوم( :یک فصله آبی) زمین درجه سوم (یک فصل آبی که پنجاه فیصد و بیش از آن ساالنه کشت یا آبیاری
میشود)
ضریب ۴٫۰۷
زمین درجه چهارم (یک فصله آبی که کمتر از پنجاه فیصد آن ساالنه کشت یا آبیاری میشود ).ضریب ۴٫۰۴
کتگوری سوم :للمی
زمین درجه پنجم (زمین للمی یک بوره ای که سال درمیان کشت میشود ).ضریب ۴٫۲۴
زمین درجه ششم (زمین للمی دوبوره ای که دوسال درمیان کشت میشود ).ضریب ۴٫۷۳
زمین درجه هفتم (زمین للمی که بیشتر از دو سال درمیان کشت میشود ).ضریب ۴٫۷۴
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ماده یازدهم

واحد ممیاس زمین جریب است که معادل ()۲۴۴۴مترمربع یا پنجم حصه یک هکتار میباشد .در سنجش یک ساحه
زمینداری نیم جریب و کمتر از آن محاسبه نمیشود .ولی بیشتر از نیم جریب یکجریب دانسته میشود.
ماده دوازدهم

به هر نفرمستحك و خانوارش در یکی از درجات به اندازه ذیل بحیث یک نمره زمین طور رایگان توزیع میگردد.
 -۷باغی وتاک (درجه اول) ( )۳جریب

 -۲دوفصله آبی (درجه دوم) ( )۰جریب

 -۵یک فصله آبی (درجه سوم) ( )۸جریب

 -۰یک فصله آبی (درجه چارم) ( )۷۲جریب
 -۳للمی (درجه پنجم) ( )۲۳جریب
 -۰للمی (درجه ششم ) ( )۵۵جریب
 -۷للمی (درجه هفتم) ( )۳۴جریب
به دهمان کم زمین به اندازه ای زمین توزیع میگردد که ساحه زمینداریش از پنج جریب زمین درجه اول یا معادل آن
تجاوز نکند.

ماده سیزدهم
یک نمره زمینیکه مشتمل بر دو درجه زمین یا بیشتر از آن باشد باساس ضریب درجه مربوطه به پنج جریب زمین درجه
اول تعدیل و به مستحمین توزیع میگردد.
ماده چهاردهم
به مستحك درجه اول بدون حکم لرعه زمین توزیع میشود .هرگاه نمرات زمینیکه مستحمین باالی آن کارمیکنند کافی نباشد
در همان لریه یا ولسوالی نخست برای مستحمین درجه اول بر اساس لرعه زمین توزیع وتسلیم داده میشود.
ماده پانزدهم
 -۷با در نظرداشت حك تمدم نخست برای مستحمین درجه دوم سپس در حالیکه نمرات زمین بالی بماند ،به مستحمین درجه
سوم بعدا به مستحمین درجه چهارم و در حال موجودیت نمرات لابل توزیع به مستحمین درجه پنجم وسپس به مستحمین
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درجه ششم باساس حکم لرعه توزیع میشود.

 -۲حك لدامت توزیع زمین دربین دهمانان کم زمین نظر به کوچکی ساحه زمینداری شان یا پلوان شریک بود نشان بازمین
لابل توزیع تثبیت میگردد.
ماده شانزدهم

لرعه کشی در محضر عام در حالیکه اکثریت مستحمین حاضر باشند از طرف هیات موظف صورت میگیرد .نمره
زمینیکه به اسم مستحك اصابت میکند مطابك به طرزالعمل معین بوی توزیع میگردد.
ماده هفدهم

تاسیسات وتجهیزات مربوطه زمینیکه مطابك احکام این فرمان تصرف وبه مستحمین یا کوپراتیف های زراعتی یا فارم
های دولتی توزیع میگردد ،از طریك بانک انکشاف زراعتی به لیمت عادالنه به الساط ده ساله خریداری وبه مستحمین
کوپراتیف ها وفارمهای دولتی بفروش میرسد.
بانک مذکورپول تادیه شده را از مستحك یا کوپراتیف یا فارم دولتی در طول ده سال با شرایط مساعد دریافت میدارد.
ماده هجدهم
زمین فارم ها وموسسات دولتی تابع نصاب این فرمان نمیباشد.

ماده نزدهم
هر خانوار یا هر عضو کوپراتیف میتواند الی سی جریب زمین معادل زمین درجه اول ،زمین بایر را به موافمه اداره
اصالحات ارضی جدیدا آباد و صالح الزراعه سازد و مطابك نصاب در تصرف خود داشته باشد.
ماده بیستم
لطعات پراگنده یک ساحه زمینداری یا تجزیه شدن آن به لطعات کوچک که از موثریت کشت و کار دهمانان میکاهد،
توسط ممررات جداگانه اصالح کنترول ،جلوگیری و تنظیم میشود.
ماده بیست ویکم
حکومت مناطك اختصاصی انواع مختلف محصوالت زراعتی ،چراگاه ها و جنگالت را با در نظرداشت موثریت التصادی
و شرایط محیطی طبك ممررات تثبیت مینماید.
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ماده بیست ودوم

تاریخ توزیع زمین به مستحمین در مناطك مختلف کشور توسط فرامین جداگانه رئیس شورای انمالبی از طریك رادیو،
تلویزیون و مطبوعات به اطالع خلك کشور رسانیده میشود.

فصل چهارم

مستحك و وجایبش

ماده بیست وسوم

شخصیکه واجد شرایط ذیل باشد مستحك زمین شناخته میشود:
 -۷تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 -۲سن ( )۷۸سالگی را تکمیل نموده باشد.
 -۵دهمان بی زمین وکم زمین ،کارگر زراعتی یا کوچی بی بضاعت باشد.
 -۰عاید دیگر غیر از عاید دهمانی و مزدوری نداشته باشد.
 -۳تعهد نماید که خود یا با اعضای خانوارش به کشت و کار و آبادی زمین توزیع شده پرداخته و از آن مواظبت نماید.

 -۰وارث زمین کدام شخص متوفی نبوده یا از آن کتبا صرف نظر نماید.
ماده بیست وچارم
شخصیکه دارای شرایط مندرج ماده (بیست وسوم) این فرمان باشد درجه لدامت وی به ترتیب ذیل تثبیت میگردد.
مستحك درجه اول:
 -۷دهمان بی زمینی که باالی زمین لابل توزیع مصروف کشت و کار باشد.
 -۲دهمان بی زمین وکم زمینی که زمین تحت کشت وکارش به منظور منافع عامه ازطرف دولت تصرف شده باشد.
مستحك درجه دوم:
دهمان بی زمین و کارگر زراعتی لریه ای که زمین لابل توزیع در آن موجود باشد.
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مستحك درجه سوم:

دهمان کم زمین لریه ایکه زمین مازاد لابل توزیع ،بعد از توزیع به مستحمین درجه اول و دوم در آن بالی مانده باشد.
مستحك درجه چارم:

دهمان بی زمین ولسوالی وکوچی ای که معموال یک لسمت سال را در ولسوالی که زمین لابل توزیع در آن موجود است
بود وباش داشته باشد.
مستحك درجه پنجم:

دهمان بی زمین وکارگر زراعتی والیتیکه زمین لابل توزیع در آن والیت موجود باشد.
مستحك درجه ششم:

دهمان بی زمین یا کوچی سایر والیات ،در هر منطمه ای که زمین لابل توزیع موجود باشد.
ماده بیست وپنجم
مستحك دارای وجایب ذیل میباشد:
 -۷در ظرف سه ماه از تاریخ صدور فرمان توزیع زمین در والیت مربوطه فورمه استحماق زمین را خانه پری نموده و
به هیات موظف تسلیم نماید.
 -۲مشخصات زمینی را که باالی آن دهمانی مینماید باشهرت مکمل مالک به هیات موظف معلومات دهد.

 -۵بمجرد توزیع زمین ،مستحك مکلف است زمین خود را تصرف نماید و در ظرف سه ماه به کشت و کار آن الدام کند.
 -۰با اداره موظف اصالحات ارضی و کمیته حل مشکالت دهمانی ولسوالی مربوطه ،تماس مستمیم داشته باشد.
 -۳در بالک بندی و نمره بندی زمین لابل توزیع منطمه مربوطه عمال سهم فعاالنه بگیرد.
 -۰لرضه بانک انکشاف زراعتی را مطابك به ممررات بانک در ولت و زمانش بپردازد.
 -۷مالیات زمین را در ولت معین بپردازد.

فصل پنجم
تشکیالت
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ماده بیست وششم

به منظور حل و فصل منازعات ناشی از تطبیك احکام این فرمان کمیته های خلمی اختصاصی به سویه ولسوالی ها و
کمیته های خلمی اختصاصی نهائی به سویه والیات تاسیس میگردد .فیصله کمیته های خلمی اختصاصی والیات مطابك
احکام این فرمان و ممررات موضوعه ،نهائی و لطعی میباشد.
ماده بیست وهفتم

تشکیالت ،وظایف ،صالحیت ها و مسئولیت های کمیته های خلمی اختصاصی در تطبیك پروگرام اصالحات ارضی به
اساس ممررات تنظیم میگردد.

فصل ششم
تمسیم زمین موروثی
ماده بیست وهشتم
 -۷هرگاه متصرف فوت نماید اعضای خانوار او مکلف اند زمین تحت تصرف وی را مطابك ممررات تحت زرع وبهره
داری لرار دهند.
 -۲هرگاه اعضای خانوار صغاریا اناث باشند ،طوریکه زمین را کشت و زرع کرده نتوانند ،الی زمان لادر شدن یکی از
اعضای خانوار به کشت و زرع ،میتوانند زمین مربوط را به دهمانی یا اجاره بدهند.
ماده بیست ونهم
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 -۷ساحه بیش از سی جریب زمین درجه اول یا معادل آن که در ملکیت شخص متوفی باشد مازاد نصاب شناخته میشود.
 -۲ورثه می توانند زمین داخل نصاب زمین مورثی را طوریکه سهم هر یک از ورثه کمتر از پنج جریب زمین درجه اول
یا معادل آن نگردد ،بین خود تمسیم نمایند.

 -۵تمسیم زمین مورثی که پنج جریب زمین درجه اول یا معادل آن یاکمتر از آن باشد مجاز نیست .در اینصورت زمین
مذکور را یکی از ورثه که مستمیما کشت و کار می نماید تسلیم میگیرد.

 -۰هرگاه به یک یا چند نفر از ورثه بموجب حکم این ماده زمین نرسد در صورت استحماق مطابك احکام این فرمان زمین
توزیع می گردد.
ماده سی ام

ورثه نمی توانند مازاد نصاب و اضافه جریبی زمین موروثی را بین خود تمسیم نمایند.

فصل هفتم
احکام جزایی
ماده سی ویکم
 -۷هرگاه شخصی بدون عذر معمول یا عمدا ساحه زمینداری خود را در ظرف یکسال بعد از نفاذ این فرمان ثبت
دفاترمربوطه ننماید ،تمام ساحه زمینداری مذکور ملکیت دولت محسوب می گردد.
 -۲هرگاه شخص بیش از ( )۲۴فیصد معلومات را درباره ساحه زمینداری خود غیر والعی ثبت کرده باشد ،به اندازه ای
که حمایك را کتمان نموده است از ساحه داخل نصاب زمینداری اش تفکیک و جزء ملکیت دولت شناخته میشود.
ماده سی ودوم
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شخصیکه تاسیسات آبیاری یا تعمیرات و تجهیزات مربوط به لطعه زمین لابل توزیع را تخریب نماید ،مکلف به پرداخت
سه چند لیمت آن به دولت بوده عالوه بر آن تحت تعمیب لانونی نیز لرار میگیرد.
ماده سی وسوم

متخلف از احکام این فرمان حسب احوال به حبس از (یک) ماه الی سه سال محکوم میگردد.

فصل هشتم

احکام متفرله

ماده سی وچهارم

متصرف مکلف است زمین خود را مطابك کیفیت آن در هر سال عادی کشت وزرع نماید و در بهره برداری از زمین
هدایات ورهنمایی های وزارت زراعت و اصالحات ارضی را بکار ببرد.
ماده سی وپنجم
هرگاه به اساس سند ملکیت مدار حکم ورثه یا یک شخص ،در نتیجه تصفیه اراضی و یا در جریان بررسی کمیته خلمی
اختصاصی اصالحات ارضی ثابت گردد که یک شخص بدون داشتن سند مدار حکم زمین مورد ادعای شخص دیگر را
غصب نموده است ،در این صورت توسط گروپ موظف تشخیص زمین به اندازه زمین غصب شده به ورثه یا شخص

مدعی تسلیم داده میشود .مشروط براینکه زمین ساحه تحت تصرف وی ازده جریب زمین درجه اول یامعادل آن تجاوز
نکند وبمیه زمین مورد ادعا ملکیت دولت شناخته میشود.
ماده سی وششم
شرکت کود کیمیاوی افغان ،شرکت تولید تخم های اصالح شده ،شرکت ماشین و آالت زراعتی و بانک انکشاف زراعتی
در ساحاتیکه پروگرام اصالحات ارضی تطبیك گردیده است نمایندگی های خود را افتتاح می نماید وتسهیالت الزمه تهیه
لرضه ،وسایل و مواد را به شرایط مساعد به کسانیکه بر ایشان زمین توزیع گردیده است فراهم میسازد.
ماده سی وهفتم
شخصیکه یکی از شرایط ماده ( )۲۵این فرمان را از دست بدهد زمین از نزدش مسترد و به مستحك دیگرمطابك احکام
این فرمان توزیع میگردد.
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ماده سی وهشتم

حکومت میتواند به منظور تطبیك موثر احکام این فرمان ،ممررات وضع نماید.
ماده سی ونهم

بعد از نفاذ این فرمان لانون اصالحات اراضی منتشره (اسد  )۷۵۳۰و آن مواد لوانین و ممرراتیکه مغایر احکام این فرمان
باشد باضمایم آن ملغی شناخته میشود.
ماده چهلم

این فرمان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

