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بسم هللا الرحمن الرحیم
(نظامنامۀ زراعت للمی)
قاعده
 -:1مالیۀ اراضی للمی افغانستان که از سالهای دراز از قرار خسبر ،و اجاره ،و بست خانه واری وغیره گرفته میشد بعد
از این بقرار تجویز ذیل بذریعۀ هیئت های تنظیمیه و والی کابل و حکومتهای اعلی بنماسبت حاصل و محل و رضامندی
رعایا باالی قلبۀ موجوده بچهار درجه :آعلی و اوسط و ادنی و ادنای ادنی نسبت میشود.
 -:2مالیۀ للمی از اراضی مزروعه بقرار بست که در قاعدۀ ( )1ذکر شده موافق نظامنامۀ مالیه بذریعۀ قریه دار بمدیریت
مالیه یا دفتر محال اخذ میشود.
 -:۳در هر سال بماه حمل عالقه دار و دفتری محال یا مدیر مالیه و مجلس عالقه داری و قریه دار قلبه بست موجودۀ
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زراعت للمی تعلقۀ خود را بقرار درجه که بقاعدۀ ( )1ذکر شده سیاهه و معلوم نموده تکت قلبۀ زراعت نموده گی هر
شخص زراعت کار را برایش میسپارد سیاهۀ مذکور بمهر و امضای عالقه دارد دفتری محال و یا مدیریت مالیه و مجلس
عالقه داری و قریه داری بدفتر مال قید می شود.

 -:۴دفتری محال و یا مدیر مالیه سیاهۀ زراعت للمی را به ترغیب قریه نام نویس اسامی و جزو قلبه بست زراعت
هرکدام بدفتر خود داخل نموده مالیۀ هرکدام را از قرار بست مقرره معین نموده یک سیاهه جمع هر قریه دار را برای
شان میسپارد.

 -:۵اگر قریه دار و مجلس عالقه داری بمدعای نفسی خود با زراعت کار ساخته گی کرده زراعت آنرا از قلم بیندازند و یا
کم قلمداد نمایند و قلم اندازی شان ثابت شود از شخص زراعتکار یک بر دوی مالیه گرفته میشود ،و قریه دار و مجلس
عالقه داری عزل میشوند.

 -:۶اگر قریه دار مالیۀ للمی را از اسامی گرفته زراعت او را داخل قلمداد دفتر نکنند درینصورت زراعتکار از جریمه
معاف است از قریه دار یک بر دوی مالیه گرفته میشود و از قریه داری موقوف میگردد.
 -:۷هر گاه در وقت قلمداد و سیاهه مالیۀ للمی شخصی زراعت خود را پنهان کرده کم قلمداد کند و یا از قلم بیندازد و ثانی
مغالطۀ او ظاهر شود یک بردوی مالیه ازو گرفته می شود و پنجیکۀ مالیۀ آن از قریه دار و مجلس عالقه داری بباعث
اغفال و بیخبری شان جریمه گرفته می شود.
 -:۸هر شخصی زراعت نفری را که در قید سیاهه نیامده باشد بدوائر حکومتی و دفتر های محال و مدیریتهای مالیه اخبار
و اثبات نمایند پنچیکۀ جزائیکه از اشخاص مجرم بقرار قاعدۀ  ۵و  ۶و  ۷گرفته میشود بقسم انعام از طرف دولت برای او
اعطا میشود.

۳

 -:۹اشخاصیکه قلبۀ جدید در اراضی للمی بیندازند بسال اول ده یکۀ مالیۀ مقررۀ آن مراعتأ گرفته نمی شود و بعد از ان
سال بسال تادیۀ مالیۀ خود را خواهند نمود.
 -:1۰در سال خشک آبی و وقوع آفات عمومی باندازۀ نقصان حاصل بموجب ممیزی تخفیف مالیه داده میشود ،احیانأ بکدام
عالقه از آنجهت قطعأ للمی حاصل ندهد مالیۀ آنهم کامأل معاف میگردد.
 -:11کیفیت آفات عمو می را بهر عالقه وقوع یابد قریه دار ها و ریش سفیدان همان موضع بعالقه داری اطالع تحریری
داده عالقه دار و مجلس عالقه داری هم معلومات و تحقیقات ابتدائی نموده بمحاکم مافوق خود اطالع میدهند حاکم مافوق
آنها و قاضی و دفتری محال یا مدیر مالیه بر سر همان موقع آمده یا عالقه دار و مجلس عالقه داری و ریش سفید و قریه
دار همان قریه ممیزی آفت رسیده گی را نموده بنائب الحکومه گیها و حکومتی های اعلی که در آنجا مربوط اند صورت
ممیزی خود را تقدیم کرده امضای نائب الحکومه و یا حاکم اعلی را در آن مینمایند بعد از ان نقصان آفت رسیده گی را به
حساب مالیۀ اسامی زراعتکار للمی و جمع قریه دار آن مجری میدارند.
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 -:12در توابع متعلقۀ حکومتی ها که به استثنای عالقه داری اجرای امور آن بذریعۀ خود حکام میشود سیاهۀ زراعت
للمی و ممیزی آفت رسیده گی و دیگر وظایف عالقه دار را که در نظامنامۀ هذا توضیح یافته عینا خود حکام مسؤل اند و
اجرا مینمایند.

 -:1۳مواد نظامنامۀ هذا از ابتدای  1۳۰2در معرض اجرا دراید .سنه  2۶جوزا 1۳۰1

