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اصولنامه

محصول مال مواشی افغانستان

تاریخ طبع  ۴ -:دلو ۱۳۲۹
[ ]۲۲۰۰جلد

تعداد طبع ثانی:
د کابل په عمومی مطبعی کښې چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ محصول مال مواشی
تمهید:
محصول مال مواشی در جمیع نقاط مملکت محروسۀ افغانستان از تمامی مالداران بدون تفریق قومی و شخصیی بقیرار شیمار
همه سال از نر ،ماده ،خورد و کالن یکسان گرفته میشود.
 -:۱محصوالت مواشی از رعایای دولت قرار ذیل اخذ میگردد-:
اشتر فی نفر
اسپ و قاطر فی رأس

گوسفند و بز

و  ۸۰پول

" ۱
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گاو و گاومیش و مرکب

 ۳افغانی و  ۷۰پول

۹۰

پول

۰ - ۲۵

پول

 -:۲وقت شمار حیوانات از ابتدای حیوت الیی رخیر اسید بمناسیست موسیه زای همیان محیل مقیرر اسیت کیه بوید از زای مواشیی
بشمار شروع و الی رخر اسد باید تکمیل شود.

 -:۳هئیت هائیکه برای شمار مال مواشی مقرر می شوند مرکب از اشخاص ذیل هستند-:

ال ی  -:در مرکییز نائییب الحکومییه گیکییا و حکومییات اعلییی و کییالن و مناقییه هائیکییه رأسییا بمرکییز مربییوط انیید از طییر

نائییب

الحکومه ها و حکام اعلی و کالن یکنفر مامور امین و سرکاتب واردات و مصارفات مرکزیه و قریه دارهمان قریه و عالوتیا
در جاهائیکه تشکیل ریاست بلدیه شده کالنتر گذر.

ب -:در مرکز حکومات محلی ،حاکه ،کاتب محصول مواشی قریه دار ،در مواضواتیکه حیاکه محلیی ن یر بقلیت میال مواشیی
رفتن خود را با هیئت شما را هه نداند از طر

خود یکنفر شخص موتمد را بمویت هئیت انتخاب می نماید.

ج -:در عالقه داریکا :عالقه دار ،یکنفر کاتب اداره بوکالت مامور مالیه ،قریه دار.

تبصره-:
روئسای این هئیت ها :در مرکز نائب الحکومه گیکا و حکومات اعلی و کالن شخصیکه از طر
اعلی و کالن مقرر میشود و در حکومات محلی حاکه یا شخصیکه از طر

نائیب الحکومیه هیا و حکیام

حاکه توین میگردد و در عالقه داریکا عالقیه دار

رئیس هئیت شناخته میشود.
 -:۴هیئت شمار در هر قریه و قسیله رفتیه حیوانیات را شیمار نمیوده کاتیب شیمار فیی الفیور نیوع و تویداد حیوانیات و محصیول
مقررۀ هر اسامی را بجزو داخل انیوانتر خصوییی نمیوده بیهخر هیر روز مییزان میکنید و مسلیر محصیول را بوسیارت فارسیی
نوشته هئیت شمار در انوانتر امضا مینمایند.
 -:۵برای اندراج محصوالت مواشی تکت های دو پارچه ئی نزد هیئت شمار موجود است کاتب محصول مواشی پارچیه اول
را بامضای خود و رئیس بحضور هئیت شمار باسامی داده وجه محصول را نقد اخذ میکند پارچه دوم را کیه بسیت پارچیه اول
و مربوط شیرازه کتاب است رئیس هئیت با دیگر اعضا متفقا امضا مینمایند.
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 -:۶هرگاه رئیس هئیت و کاتب میامور تحیویلی وجیه محصیول را نسییه گذاشیته نقید نگرفتیه بودنید وجیه محصیول نسییه بقیرار
ریزش مواش از نزد شان اخذ و بخزینه حکومت تحویل و عالوتا عزل میشوند.

 -:۷هئیت های شمار برای مزید مولومات و تحقیقات خود میتوانند بود از شمار اول باوقات مختل

در قرییه جیات و قسیلیه هیا

و چراگاه های مواشی حکومت و عالقۀ مربوطۀ خود دفویۀ بیانی نییز بمیال مواشیی علیه روری و بشیمار اولییه تاسییق نمیوده و
اگر اضافه مولوم شود محصول رنرا بموجب تکت دو پارچۀ اخذ و داخل دفتر نمایند.

 -:۸از هر قریه که شمار مال مواشی رن تمام میشود کاتب های شمار جدول اسامی را که در سیال گذشیته میال داری داشیته و
در امسال بنام شان چیزی داخل شمار نیامده باشد و یا نسست بگذشته کمتر داخل شمار رمده باشید بییرون نیویس کیرده بحضیور
هئیت تقدیه و هئیت شمار حسب ذیل تحقیقات مینمایند-:

ال  -:هئیت شمار اسامی مذکور را بازخواست و پیداکرده اگر مالیداری شیان از شیمار مانیده و میال شیان موجیود باشید داخیل
دفتر نموده محصول رنرا ایوال اخذ می دارد.
ب -:در یورتیکه اسامی مال خود را فروخته و یا مالش سقط شده باشد هئیت شمار بیرای ییدو و تحقییق واقویه از ییاحب
مال و کالن شونده های همان قریه تحریرا اقرار و امضا میگیرد.
 -:۹مالدارانیکه مال مواشی خود را در حین شمار پنکان کرده حاضر نکنند یا هئیت های شمار در محصول مواشی رنکا چشه
پوشی نمایند کسانیکه به هئیت های شمار ازین پنکان کردن و یا در یورت خیانت هیئت هیای شیمار بیه رمیران میافوو رن هیا
اطالع بدهند یاحسان مال مواشی که در مال رنکا تفاوت و یا خیانت شده عیالوه بیر اخیذ محصیول توزییر و هئییت خیانیت کیار
بود استرداد پول رشوه نیز توزیر و به مخسر بلث وجه محصیول تفیاوت انویام داده میشیود و هم نیان اگیر در ابیر تفتییش چشیه
پوشی یاحسان مال و خیانت هئیت های شمار ظاهر گردد ماابق فوو توزیر می شوند.

 -:۱۰هئیت های شمار حسابات را بجزو ماهواره باداره مربوطه فرستاده رسید حاییل دارنید وجیه محصیوالت را در دهیه و
بیسته و رخر ماه کامال تحویل خزانه کرده رسید اخذ نماینید و هرگیاه دریین روزهیا تواییالت عمیومی موافقیت نمایید یی

روز

قسل رن تحویل خزانه بدارند در یورتیکه ماابق حکه ایل هذا وجه محصوالت را مامور تحیویلی رن بخزینیه تحوییل نکیرده
بود وجه محصول بخزینه تحویل و خودش توزیر میشود.
 -:۱۱در وقتیکه شمار ی

عالقه تمام شود هئیت شمار سرجمع همان عالقه را بسال گذشیته نسیست داده هرگیاه در عمیل سیال

جاری کسر واقع شده بود اسساب موجسه کسر را مشروحا با نتیجۀ تحقیق به رمر مافوو خود میفرستند یورت کسر شیمار هیر
عالقه که بمدیریت مالیه حکومات کالن یا سررشته داری هیای اعلیی و مسیتوفیت هیا میرسید در مجلیس مشیوره تحیت یور و
تدقیق گرفته میشود.
 -:۱۲اگر این کسر در نتیجیه یی

رفیت عمیومی متیل اتیال

حیوانیات و ییره موجسیات سیماویه بیوده و قناعیت مجلیس مشیوره

حایل شود یورت اقناع خود را با راپوریکه برای شان رسیده است بدون موالی سلسلتا بیه وزارت مالییه ارسیال مینماینید.
و هرگاه قناعت مجلس مشوره حایل نشود ی

هئیت تفتیش مقرر میدارند هئییت تفتییش بدرسیتی یور و تفتییش نمیوده نتیجیه
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را بمقامیکه از رنجا مقرر شده اند تقدیه مینمایند و از مقامات منسوبه نتیجۀ تفتیش بوزارت مالیه ارسال میشود.

 -:۱۳اگر عایدات محصول مال مواشی نسست بسالکای سابق کسر زیاد کرد وزارت مالیه در چاره جوئی رن مکل

است.

 -:۱۴مال مواشی هر موضع در همان موضع بحضیور هئییت هیای شیمار شیمار و محصیول رن نقیدا اخیذ میشیود اگیر بوضیی
مالدار در ی

موضع مالش شمار شده باشد و رسید محصول را گرفته بدیگر موضع حرکیت و گیردش کنید تکیت شیمار بمیال

مواشیی او تاسیییق داده میشییود در یییورت موافقییت بییراو دیگییر تکلیی

نیسییت همییان سییندیکه بامضییای هئیییت هییای شییمار دارد

مالح ه و سند ایولی شمرده می شود و در یورت تفاوت اضافه محصول گرفته میشود.
 -:۱۵هر مالداریکه مالداری رن اضافه از پنجاه رأس بوده از ی

موضع بدیگر موضع میروند و باور دایمی خیال سیکونت

را در رنجا مینمایند الزم است کیفیت رفتن خود را بمامور مالیه موضع سابقه خود اطالع نماید مامور مالیه به محلیکیه مالیدار
عازم رنست توسط خود مالدار مکتوبا اطالع و هه مستقیما مخابره نماید.

 -:۱۶هر مالداری که از مامورییت مالییه مکتیوب اطالعییه رفیتن خیود را میگییرد اگیر بیرای میامور مالییه موضیع جدیید خیود
نرساند و یا خود را در بین راه پنکان کرد بود از دستیابی و تحقیق نسستا توزیر میشود.
 -:۱۷هئیت شمار برای مصارفات شخصی خود از اهالی از نقد و جنس چیزی گرفتیه نمیتوانید مصیارفات ضیروریه خیود را
از قسیل خوراک و یره عنداللزوم بوجه نقد خوش برضا خریداری می نمایند اگیر جسیرا بزبردسیتی گرفتیه بودنید از مامورییت
عزل میشوند هم نان اگر عالوه بر توداد مالداری مال داران و یا اضافه از محصول موینه اخذ نمودند توزیر میشوند.
 -:۱۸حواله جات جل و جوال ،پشه ،گوسفند ،اسپ ،خریداری رو ن مومولی ،قروت ،گلییه ،نیوار ،سیردوز ،ریشیمه ،تیوبره،
باسیلیق ،اشییتر ،مرکیب و یییره و محصیول طییرو ،علی

چییر ،بیاج سیییی ،شیاهی گییی ،تکیت زکییوگ ،سیررمه گییی ،سیرگله گییی،

سرکانه ،چکانه و دیگر تکیالی

و اقسیام سورسیات و بیارگیر و سیواری والمیوع ممنیوع اسیت .دولیت کاررمید خیود را بیه خیوش

رضا و بقیمت روز خریداری میکند هیچ کس مجاز نیست که به حواله چیزی بگیرد و یا جسرا خریداری کند اگر کیرده بیود و
ظکور رسید ایوال جزا می بیند.
 -:۱۹باجرای احکام ایولنامه هذا وزارت مالیه مسئول و مکل

است  ۱۰سنسله ۱۳۱۱

AC
KU

تعدیل مادهٔ اول اصولنامهٔ محصول مواشی
از تاریی  ۱۳۲۸نرخ محصول مواشی بجای نرخ موینه مادهٔ اول ایولنامهٔ محصول مواشی ماسوعهٔ سال  ۱۳۱۳قرار ذیل
تویین گردیده است.
نوع دواب :نرخ محصول بحساب فی راس:
 -۱اشتر

ده افغانی

 -۲اسپ و قاطر

هشت افغانی

 -۳گاو و مرکب

چکار افغانی

 -۴بز و گوسفند

دو افغانی
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مورخه  ۵اسد  ۱۳۳۳شمسی ماابق  ۲۷ذیقوده الحرام  ۱۳۷۳قمری.

ضمیمه موقت اصولنامه محصول مال مواشی
شمار مال مواشی سال  ۱۳۳۳هر مناقه و تادیه محصول رن برای سه سال اساس بوده و محصول مواشی سال های ۱۳۳۴
اندازه سال  ۳۳تحصیل شود و هرگاه در جریان این سه سال مالدار مال خود را فروخته و یا مالش به ابر
و  ۱۳۳۵بکمان
ٔ
رفات سماوی باتال
شده موا

رسیده و بموجب وبیقه شرعی و ایولی رنرا بدوائر مربوطه می سپارد از تادیهٔ محصول دواب تل

شمرده شود و دوایر مربوطه ماابق حصه وبع ماده و۸ع و ماده و۱۲ع ایولنامه محصول مواشی تومیل دارند.

و هه مالداران هر مناقه مجسور اند محصول مواشی خود را از قرار تادیه سال  ۱۳۳۳در سال  ۳۴و  ۳۵بمناقه مربوطه
خود تحویل و رسید حایل کنند باقی حکام حق ندارند که در ابنای کوچ مالدار از ی

مناقه بمناقهٔ دیگر از مالدار یر

مناقه حکومت مربوط ه اخذ محصول کنند .در مورد شما همه ساله حکه سایر مواد ایولنامه محصول مال مواشی برای سه
سال و ۱۳۳۴ ،۱۳۳۳و ۱۳۳۵ع موال قرار داده شد.
مورخه  ۲۱دلو  ۱۳۳۳شمسی ماابق  ۱۷ماه جمادی التانی  ۱۳۷۴قمری.
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