دافغانستان اسالمي جمهىریت
دعدلیې وزارت
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فىق العاده ګڼه

تعدیل در برخی از مىاد قانىن استمالک

تاریخ نشر )۹( :عقرب سال  ۷۹۹۱ه.ش نمبر مسلسل)۷۹۳۷( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل در برخی از مواد قانون استمالک
شماره؛()٩١٣
تاریخ١٩٣۱/۶/١۱ :
مادۀ اول:
به تأسى از حكم زمز  ٦١ممده صتمو چ ارمدو چ بمد و دامو ممدهۀ هفتمده چ هرم نمدهچس اسدسمى استدهسمتدس عمول ترمها هو
بوخمى از مممچاه نممدهچس اسممتمشر مهتصمموۀ زواممهۀ وسممى  )٦٥٢١مممخو  ٦۹۳۱/٥/٥۲وا كممه بممه اسممد
ممخو  ٦۹/١/٦۹۳١كدباهمۀ زمرممچوا اسمشمى استدهسممتدس بممه هاخم

متممچبۀ صمممدو )۳

 )۹ممده بممه حامما سومممدس تواهمى تتممچاس ،وهاممه اسممو

تچصاح مى هاو .
مادۀ دوم:

KU

چزاو هلاه چ چزاو هچلو هو امچو پدولمدهى مخظم

اهمه اامس سوممدس چ ترمها بوخمى از ممچاه نمدهچس اسمتمشر وا هو خمش

مهو  )۹۲وچز از تدواخ اهروده هخستاس زلسه صچاوا ملى به آس صچوا توها همداهه.
مادۀ سوم:

ااس سومدس از تدواخ تچصاح هدسم چ همموا بمد متمچبۀ كدباهمۀ زمرمچوا اسمشمى استدهسمتدس چ ترمها هو بوخمى از ممچاه نمدهچس
م كچو هو زواه وسمى هصو ،وهه.

محمد اشرف غنى
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رئیس جمهورى اسالمى افغانستان

مصوبۀ
كابینۀ جمهورى اسالمى افغانستان در مورد طرح تعدیل در برخى از مواد قانون استمالك
شماره)٣(:
تاریخ١٩٣۱/۶/١۱ :
كدباهۀ زمرچوا اسشمى استدهستدس به تإسى از حك مدهۀ هفتده چ هر ندهچس اسدسى استدهستدس هو زلسۀ ممخو ٦۹۳١/۱/٦٥
خچاش عول ترها بوخى از مچاه ندهچس استمشر مهتصوۀ زواهۀ وسمى صممدو  )٦٥٢١ممخو  ٦۹۳۱/٥/٥۲وا بمه هاخم
 )۹مده به حاا سومدس توهاهى تتچاس همچه.
محمد اشرف غنى
رئیس جمهورى اسالمى افغانستان
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تعدیل در برخى از مواد قانون استمالك
مادۀ اول:
از مزای ١ ۹ ٦چ ٦۲مممدهۀ سممچ نممدهچس اسممتمشر مهتصمموۀ زواممهۀ وسمممى صمممدو  )٦٥٢١مممخو  ٦۹۳١/٥/٥۲ترممها چ
اززاا ٦٦چ  ٦٥هو آس به متچس اازاه ،وهه:
مادۀ سوم:
استمشر :اهتود مدلكاو ملكاو هدا اصخدص تچسع حكچمو هو به ترچاض نبلى چ دهالهه به هچلو اسو به مهظچو تعبام
پوچژ هدا د المهفره.
 -۹اهاوۀ استمشر كههه  :هو محهچهۀ مدستو پشس چ پشس هدا صروا صدوچالى هد چ هو خدوج سمدحۀ مدسمتو پمشس همد چ پمشس
هدا صروا اهاوۀ اواضى بد همكدوا چزواو هد چ اهاواو هچلتى مى بدصهه.
 -١سدحۀ تزدوتى :زماهى اسمو كمه بمدالا آس سردلامو تزمدوتى زوامدس هاصمته مدلمر هاواا سمهه ممهاو ا تبمدو تزمدوتى بمچه چ
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مدلاه آس به صك تزدوتى تأهاه صه بدصه.
 -٦۲تهظا مزهه زماس صروا چ اهكصد

مزهه زماس صروا چ اهكصد

مزهه آس :ملاۀ اسو كه هو آس مدلر اد متتو

نسمتى از ملكاو خچاش اد بها آس وا به مهظچو اتشل چ پشهى سدزا سدحۀ غاو پشهى صمروا امد اهكصمد

زمماس صمروا

بهچس استمشر هو اختادو اهاو تعبا كههه پشس نواو ههه.

 -٦٦پشس صروا :سهه تخهاكى اسو كه هو صرو هدا سدنه مدستو پشس زرو تهظا چ اهكصد

صرو از آس استفده مى صچه.

 -٦٥اهاوۀ تعبا م كههممه مدلر پمموچژ ) :صممدوچالى هممد چزواو هممد چ اهاواو هچلتممى هو محممهچهو مدسممتو پممشس هممد چ پممشس هممدا
مادۀ دوم:
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صروا چزواو هد چ اهاواو هچلتى مى بدصه.

مادۀ چهارم :زز  ٥سووۀ  )٦مدهۀ پهز مچاه هـصت چ هر زز  ٦سووۀ  )٦مدهۀ ادزهه مدهۀ هچازههم سوموۀ  )٥ممدهۀ
سازهه سوو  )٥مدهۀ پدهزهه مدهۀ باسو هچ سووۀ  )٥مدهۀ سى چ سچ سووۀ  )۹مدهۀ سى چ اردو چ مچاه ار چصصم
چ پهزده ندهچس استمشر به متچس ا ترها ،وهه:
-١مادۀ چهارم:

صدوچالى هد هو محهچهو مدستو پشس هد اد پشس هدا صمروا چ اهاوۀ اواضمى هو خمدوج از محمهچهو مدسمتو پمشس همد امد پمشس
هدا صروا موازع تعبا احكد ااس ندهچس مى بدصهه.
 -٥زز  ٥سووۀ  )٦مدهۀ
پنجم:
 )٦ملكاو صخص تو

به مهظچو تعبا پوچژ هدا د المهفره ا استمشر مى ،وهه:

 -٥تعبا پشس هدا مهظچو صه موازع اتشل چ پشس هدا تفتلى سدحدو صدم مدستو پشس صروا.
 -٩مادۀ هشتم:
 )٦اهاو تعبا كههه مكل

اسو بد هو هظو هاصو حك مههوج مدهۀ صص ااس ندهچس تهاباو موهمدتى ا وا اتخد همداه.

 -٦اوااه هلا مبهى بو د الهفره بچهس پوچژ .
 -٥تراس هنا حهان سدحه مچوه ضوچوو پوچژ .
 -۹معدلره چ اوزادبى تأثاواو محاع زاستى چ ازتمد ى هدصى از تعبا پوچژ .
 -٤تراه چ توتاس پشس پوچژ معدب احكد ندهچس.
 -٢كسس هظو كماتۀ اوزادبى پشس پوچژۀ استمشر نب از تعبا پشس استمشكى پوچژ .
 -١پاصممباهى بچهز مۀ مممچوه هاممدز زرممو تأها مۀ ترممچاض ملكاممو هممدا تحممو اسممتمشر چ پوهاخممو زبممواس خسممدوۀ موبممچع تممأماس
متدو

تعبا پوچژ .

 -١پاصهرده اهتود زماس هچلتى صدم پوچژ

د المهفره از اهاوۀ اواضى.

 -١كسس مچاسوۀ اهاوۀ اواضى مبهى بو تبدهلۀ زماس هچلتى بد زماس تحو استمشر هو تچوتى كمه اهاوۀ تعبام كههمه ملكامو
ندب تبدهله اد چزچ مدلى كدسى غوض تدهاۀ ترچاض هو اختادو ههاصته بدصه.
 )٥اهاوۀ تعبا كههه مى تچاهه تهباو مههوج زز  ۹سووۀ  )٦ااس مدهۀ وا از عوا سكتچو ختچتى هاز اتخد همداه.
اوااه همداه.
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 )۹اهاوۀ تعبا كههه مكل

اسو نب از تعبا پشس استمشكى عول پوچژ وا به كماتۀ اوزامدبى پمشس پموچژۀ اسمتمشر

 )٤اهاوۀ استمشر كههه مكل

اسو بد هو هظو هاصو حك مههوج مدهۀ صص ااس ندهچس تهاباو موهمدتى ا وا اتخد همداه:

 -٦توتاس پشس استمشكى به همكدوا اهاوۀ تعبا كههه چ سداو اهاواو موبچع.
 -٥توتاس لسو مدلكاس متتوساس چ اصخدص متضوو هو سدحه تحو استمشر.
 -۹مصچو بد اهدلى سدحه تحو استمشر هو مچوه تعبا پوچژ .
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 -٢احكد مههوج مدهۀ هفت ااس ندهچس زز  ٢سووۀ  )٦سووۀ  )۹چ زز  ٦سووۀ  )٤ااس مده هو صرو هدا هاواا مدسمتو
پشس اد پشس هدا صروا مهظچو صه ندب تعبا همى بدصه.
 -٤مادۀ نهم:
اهاو تعبا كههه مكل

اسو بره از تدئاه پشس تچسع كماتۀ اوزادبى چ تتچاس پوچژ تچسع حكچمو مچاوه ام وا صمش

مد نب از تعبا آس از عوا وسدهه هدا همگدهى چ موزع اهاوا اتشل مح به مدلر چ متضموو ملكامو تحمو اسمتمشر
اعشع ههه:
 -٦موته استمشر.
 -٥هچ او چ اههازۀ مهدسس زماس مچوه ضوچوو استمشر.
 -۹پشس تفتالى پوچژ .
 -٤تخماس اوزش زماس مچوه ضوچوو استمشر بد هو هظو هاصو حه ان اوزش زماس.
 -٢اعماهدس از تختاص تأهاه مهدسس ترچاض نبلى چ دهالهه.
 -١تدواخ آغدز پوچژ .
 -٥مادۀ پانزدهم:
 )٦اهاو اواضى زرو اازده همدههگى مادس اهاواو اوبع هاواا مكلفاو هدا ا مى بدصه:

 -٦سوچا كهستو تتفاه چ تثباو ملكاو زماس تحو استمشر چ زماس ندب تبدهله چ اهتود .
 -٥تبدهلۀ زماس هچلتى بد مكلاو تحو استمشر به مچاسوۀ مدلر آس به تودضدا اهاوۀ تعبا كههه .
 -۹تبدهلۀ زماس هچلتى بد زماس اهاوۀ تعبا كههه .
 -٤ا عدا نبدله بواا مدلر هو تچوتى كه ترچاض استمشر زماس بدصه.
 -٢چضع ملكاو استمشر صه از هستو ثبو موبچعه چ اعشع آس اهاواو اوبع.
 -١ثبو ملكاو استمشر صه هو هستو ثبو موبچعه.
 -١ترااس حه ان اوزش زماس نب از پوچسۀ استمشر.
 -١هظدوو از تعبا پوچسۀ استمشر.
 )٥اهاوۀ اواضى به مهظچو اازده ثبدو بدزاو ملكاو هد چ تسرا اوااه خمهمدو زماهمهاوا همو پمهل سمد همدزلتواس حمه انم
اوزش زماس وا معدب عوزالرم زها،دهه هو سعح كصچو ترااس چ بره از تتچاس حكچمو ا ش مى هاوه.
 )۹هو،مد بمه اثمو تعبام پموچژ اوزش ملكامو همدا همزمچاو آس اسمزااش ادبمه هو اامس تمچوو سمر ممدلكاس هو پوهاخمو
 -٦مادۀ دوازدهم:

KU

ترچاض استمشر بو اسد

موووۀ خدص ترااس مى صچه.

 )٦به مهظچو اوزادبى پشس استمشكى پوچژ هد اهسزد چ همدههگى هو تعبا آس كمات اوزادبى چ توكاس ها اازده ممى
،وهه.
 -٦وئا

مچمى اهاوۀ اواضى به حاا وئا .

 -٥مراس چزواو صرو سدزا چمسكس به حاا ضچ.
 -٤مراس چزواو هلاه به حاا ضچ.
 -٢مراس چزواو مردهس چ پتوچلا به حاا ضچ.
 -١مراس چزواو سچااه دمه به حاا ضچ.
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 -۹مراس چزواو مدلاه به حاا ضچ.

 -١مراس چزواو زوا و آبادوا چ مدلهاوا به حاا ضچ.
 -١مراس چزواو اعش دو چ سوههگ به حاا ضچ.
 -۳مراس چزواو اهوژا چ آس به حاا ضچ.
 -٦۲مراس چزواو انتتده به حاا ضچ.
 -٦٦مردچس اهاوۀ او،دس هدا محلى به حاا ضچ.
 -٦٥مردچس اهاوۀ ملى حفدظو محاع زاسو به حاا ضچ.
 -٦۹مردچس صدوچالى كدب به حاا ضچ.
 -٦٤همداههۀ اتد تزدوو استدهستدس به حاا ضچ.

 -٦٢مدلر اد همداههۀ مدلكاس ملكاو هدا تحو استمشر به حاا ضچ.
 -٦١مردچس استمشر چاسكدس مزهه اهاوۀ اواضى به حاا مردچس مهصى.

 )٥اهاوۀ اواضى سكوتواو كماتۀ اوزادبى پشس پوچژۀ استمشر وا بد همكدوا اهاوۀ موبچعه به ره هاوه.
 )۹امچو موبچع به سردلاو كماته مههوج سوموۀ  )٦اامس ممده عموز الرملمى كمه از عمو

آس كماتمه چضمع ممى صمچه تهظما

ماگوهه.
 -۱مادۀ پانزدهم:
 )٥هو،د نسمتى از ملكاو استمشر ،وهه هو ااس تچوو از عوا اواهۀ اواضى ات سهه ناه چ به اههاز ملكامو بمدنى
مدهه بره از چضع چ ثبو هو هستو موبچع ثبو زماس نبدله زهاه تدهو مى ،وهه.
 -٨مادۀ بیست و دوم:
 )٦به مهظچو عمول الاحمۀ ناممو ،م اوا ملكامو همدا تحمو اسمتمشر هو پموچژ همدا مهظمچو صمهۀ محمهچهو مدسمتو پمشس چ
خدوج از آس هو هو چالاو هائو عول الاحه نامو  ،اوا ملكاو هدا تحو استمشر به توكاس ا اازده مى ،وهه:
 -٦چالى به حاا وئا .
 -٥صدوچالى به حاا مردچس.
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 -۹وئا

اهاو اواضى به حاا ضچ.

 -٤همداهه مسخلاو به حاا ضچ.

 -٢همداهه وادسو زوا و آبادوا چ مدلهاوا به حاا ضچ.
 -١همداهه وادسو صرو سدزا چ مسكس به حاا ضچ.
 -١همداهه اهاو استمشر كههه به حاا ضچ.

 )٥امچو موبچع به سردلاو هائو مهمهوج سوموۀ  )٦اامس ممده هو عموز الرمم كمه از عمو
 -٣مادۀ سى و سوم:
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تهظا مى ،وهه.

اهاو اواضمى چضمع ممى صمچه

 )٥صخص مههوج سووۀ  )٦ااس مدهۀ مستح هوادسو ار همو زمماس هو بمه پوهاخمو ناممو مراهمه هو تمچوتى كمه پموچژ
وهداصى بدصه هو همدس پوچژ اد اكى از پوچژ هد وهداصى هاگو بد و داو حك مههوج مدهۀ باسو چ هر ااس ندهچس صهدخته
مى صچه.
 -١١مادۀ سى و چهارم:

 )۹هو،د مرتوض به تتما اهاوۀ استمشر كههه نهد و ههاصته بدصه مچضچع به هائو مهتفه محچ مى ،وهه.
هـئاو مهتفه متصك اسو از:
 -٦همداهه اتحدهاه اهزهاواس موبچعه.
 -٥همداههۀ اتد تزدوو استدهستدس.

 -۹چكام ،م و امد همداهممهۀ چكمشا ،م و سممدحۀ تحمو اسمتمشر تتممما هائمو مهتمفه هو تممچوو نهد مو عموساس چ تدئاممه اهاوۀ
اواضى هردئى مى بدصه.
 )٤هو،د عوساس به تتما هائمو مهتمفه نهد مو ههاصمته بدصمهه مچضمچع بمه محكممۀ اتمشل احدلمه چ تعبام پموچژ بمو
اسد

تتما هائو مهتفه ملى ،وهاه چ ترچاض ملكاو معدب ساتلۀ محدك اتشل پوهاخته مى صچه.

 -١١مادۀ چهل و ششم:
 )٦ص دوچالى مى تچاهه بمه مهظمچو پشهمى سمدختس سمدحدو غامو پشهمى چ اهكصمد
زماس صروا چ اهكصد

سمدحدو پشهمى از صماچ همدا تهظما مزمهه

مزهه آس معدب موووۀ موبچعه استفده همداه.

 )٥امچو موبچع به تعبا اردو اچس ملى اهكصد

صروا چ عواحى صروا صمرو كدبم چ اسمتواتاژا همدا تعباومى آس همد

كه صدم استمشر تهظا مزهه زماس اكزد همچهس نعردو كچار زماس ترها استفده چ مدلكاو سدحه برسدزا چ هچسدزا
سدحه اخ اوزش اازده صه چ ترااس سمر ممدلكاس ا هفمع  )value captureچ مواحم چ ماكمدهاز همدا تعباومى آهرمد هو
مووو زها،دهه تهظا مى ،وهه.
 -١۱ماده پنجاهم:
توسا به حتص ملكاو تحو استمشر چ سداو ملكاو هدا كمه تحمو پمشس همدا مهظمچو صمهۀ صمروا نمواو هاوه .بمه مهظمچو
اهتود ملكاو زچاز ههاوه.
مادۀ سوم:

AC

KU

ااس ترها از تدواخ تچصاح هدس چ هو زواه وسمى هصو ،وهه.

