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( -:)۱نقشه جائیکه آباد میکنند نزد معمار باشی حاضر نموده ،بعداز مالحظه معمار ،و برآوردی اجازه آبادی بگیرد.
( -:)۲از خد بیت الصیف الی زیر قلعه سفید هر شخصی که تعمیر جدید مینماید از ( )۳جریب اضافه نباشد.
( -:)۳دیوار عمارت ( )۳۰فوت از سرک دور باشد.

( -:)۴باغچه خود را از جنگل بید ،و چنار وغیره ،و یا سیم خاردار ،و یا کتاره محدود کرده میتواند ،دیوار گلی نباشد.
( -:)۵راهی که از سرک عام بطرف آبادی خود میکنند سرک مذکور به اصول درست کشیده شود.
( -:)۶مزبله یعنی مکان بطرف سرک و راه عام نباشد.

( -:)۷شخصی که به پهلوی آبادی یا عمارت دیگر آبادی میکند پیوست دیوار دیگری تعمیر نکند ،در بین یکراه وسیع برای
مترددین بگذارند ،راه مذکور برابر رجه و از ( )1۵فوت کم نباشد.

( -:)۸دیوار کوتی ،و عمارت که بطرف سرک باشد طاق نما بوده ،و از گل سفید وطنی پمقان سفید کرده شود.
( -:)۹کوتی عمارت بطرزی ساخته شود که قریب سرک بوده و از سرک عام باید کوتی مذکور معلوم شود.
( -:)1۰در صورت تین پوش ،و یا تخته پوش الی پنج سال قوت برقی برای چراغهاای شاان سارکاری مفات داده میشاود ،و
هر وقت که حکم گرفتن وجه صفائی در پمقان صادر شود ،از دادن وجه صفائی الی بیست سال معاف هستند.
( -:)11آهن پوشش بهر قیمتی که برای سرکار بکابل تمام میشود ،بهمان قیمت در پمقان رساانیده الای ساه ساال بقارار قساط
داده میشود.
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( -:)1۲در کوتی های آهن پوش بقدر کفاف هر گلکار ونجار و آهنگر که کار بنماید الی آخر اتمام آن به تعمیرات سرکاری
حکما گرفته نمیشود.
( -:)1۳علیحده از قیمت آهن پوش که در قاعاده یاازدهم ذکار اسات مناصافه وجاه تعمیار جدیاد را بقساط ( )۳ساال سارکاری
تقاوی میدهد ،و این حکم تقاوی مناصفه تعمیر جدید الی آخار ( )1۳۰1منظاور اسات بعاد از مارور آن وجاه تقااوی مناصافه
تعمیر جدید داده نخواهد شد.
( -:)1۴هر شخصی که وجه تقاوی گرفته گی خود را قرار قساط موعاود نرساانید وجاه قساط ماذکور ( )۲۰را ( )۲1گرفتاه
میشود .و اگر الی سه سال وجه قسط کرده گی خود را نرسانید و بذمه مذکور از وجه سرکاری چیزی باقیماناده باود ،زماین
و تعمیر مذکور قیمت کرده فروخته خواهد شد آنچه وجه سرکار شود وضع کرده ،باقیمانده وجه بصاحب آن داده میشود.
( -:)1۵اگر کوتی کرسی پخته کاری شود وجه تقاوی آن بموعد شش ساال گرفتاه میشاود ،و اگار کامال الای اتماام کاار پختاه
کاری شود بموعد ( )۹سال وجه تقاوی مذکور گرفته خواهد شد.
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( -:)1۶وجه تقاوی مناصفه تعمیر جدید مذکور فاوق را از مناتظم تعمیار پمقاان بحضاور مجلا
دارد انشاءهللا تعالی.

ضاامن وجاه داده بااز یافات

( -:)1۷ساختن کوتی های گل پوش ممنوع است ،قطعا ساخته نشود.

( -:)1۸زمین که برای آبادی در ابتدا بدون قیمات سارکاری داده مای شاد ،چاون امتیااز ساال اول باوده ،بعادازین تااری داده
نمیشود.
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