د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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تعدیل مجدد ماده نهم فرمان شماره ( )۱۲۳مورخ
 ۳۱۳۱/۳۲/۳۱منتشره جریده رسمی شماره
( )۳۱۲مورخ ۳۱۳۳/۳/۲۱

رسمی جریده

شماره بیست و یکم  ۳۱دلو ۳۱۳۱
نمبر مسلسل ()۳۳۳

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۳۲۱۱
تاریخ ۳۱۳۱/۳۱/۳
در باره توشیح مصوبه هیات مختلط مجلسین شورای ملی ج.ا
بتاسی از حکم ماده ( )۵۹قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده نهم فرمان شماره ( )۱۲۳مورخ
۹/۳۲/۳۱ۺ ۳۱شورای انقالبی را که در جلسه مورخ  ۳۱۳۱/۱/۲۱هیات مختلط مجلسین شورای ملی به تصویب
رسیده است توشیح میدارم.
این فرمان همراه با مصوبه متذکره جهت نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه ج.ا ،گسیل گردد.
نجیب هللا
رئیس جمهور افغانستان
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مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان
بمقام محترم ریاست ج.ا!
قابل توجه اداره محترم امور حقوقی:
قبال طرح تعدیل مجدد ماده ( )۵فرمان شماره ( )۱۲۳مورخ۹/۳۲/۳۱ۺ ۳۱شورای انقالبی وقت بعد از تصویب جلسه
عمومی مورخ  ۳۱۳۱/۲/۲۵ولسی جرگه شورای ملی ج.ا ،توام با نامه – ۱۳۸ۺ ۳۱۳۱/۱/به داراالنشای مجلس سنا
مواصلت نموده بود داراالنشاء طرح مذکور را بعد از غور کمیسیون امور تقنین به جلسه عمومی مورخۺ۳۱۳۱/۳/۳
رویت داده جلسه عمومی مصوبه مجلس محترم ولسی جرگه را با یک مورد ایزاد به تصویب رسانید.
از اینکه در طرح متذکره اختالف نظر بمیان آمده بود مطابق به بند ( )۲ماده ( )۵۹قانون اساسی غرض نیل به توافق
هیات مختلط بتعداد مساوی از هر دو مجلس تعیین گردید.
هیات مختلط بتاریخ ۳۱۳۱/۱/۲۱تشکیل جلسه داده طرح تعدیل مجدد ماده ( )۵فرمان شماره ( )۱۲۳را با در نظر
داشت ایزاد پیشنهادی مجلس سنا باتفاق آراء به تصویب رسانید.
اینک مصوبه مورخ ۳۱۳۱/۱/۲۱هیات مختلط مطابق بحکم ماده (ۺ )۵قانون اساسی ج.ا ،بمقام محترم تقدیم است.
با احترام
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دکتور محمود (حبیبی)

رئیس مجلس سنای ج.ا

مصوبه شماره (۳۱۳۱/۱/۲۱ )۲هیات مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون تعدیل مجدد ماده نهم
فرمان شماره ( )۱۲۳مورخ ۳۱۳۱/۳۲/۳۱هیات رئیسه شورای انقالبی منتشره جریده رسمی
شماره ( )۳۱۲مورخ ۳۱۳۳/۳/۲۱
ماده اول:
( )۳اپارتمان رهایشی دولتی که باقساط طویل المدت به اشخاص مستحق توزیع و پول پیش پرداخت یا قسمتی از
اقساط آنرا تحویل نموده باشند در صورت غیابت غیر قانونی متجاوز از یکسال هر گاه در اپارتمان مذکور همسر،
پسر دختر ،پدر یا مادر ،برادر یا خواهر مجرد شخص مستحق سکونت داشته استحقاق به اسم شخص غایب باقیمانده
ساکنین مکلفند اقساط معینه را در خالل مدت غیابت به اسم غایب تحویل نماید.
( )۲هر گاه اشخاص مندرج فقره ( )۳این ماده موجود نباشد اپارتمان مسترد گردیده پول پیش پرداخت و اقساط تحویل
شده به حساب امانت مفادی به اسم شخص غایب در بانک انتقال مییابد.
( )۱هر گا ه شخص مستحق پول پیش پرداخت را از طریق قرضه بانک پرداخته باشد و اشخاص مندرج فقره ( )۳آنرا
تادیه ننمایند درین صورت قرضه بانک از حساب اداره شهر سازی و خانه سازی تادیه و اپارتمان مستردی باداره
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مذکور تعلق میگیرد.

( )۸هرگاه عودت کننده یی در شهر کابل اپارتمان رهایشی یا منزل مسکونی دیگری نداشته باشد در صورتیکه
اپارتمان وی طبق احکام این فرمان مسترد شده باشد با نظر داشت استحقاق تثبیت شده قبلی از جانب اداره شهر سازی
و خانه سازی یک باب اپارتمان رهایشی دیگر برای وی توزیع گردیده پول پیش پرداخت و اقساط تحویل شده
اپارتمان قبلی بقیمت اپارتمان جدید محاسبه میگردد.

( )۹اپارتمان مستردی از طریق اداره مربوطه متصرف قبلی برای شخص مستحق اداره مذکور توزیع میگردد.
ماده دوم:

این تعدیل بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ بوده در جریده رسمی نشر گردد.

