د افغانستان اسالمی امارت
دعدلیی وزارت
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رسمی جریده

د  ۶۷۳۱کال دوهمه ګڼه
مسلسل نمبر ۳۸۷

فرمان شورای سرپرست امارت اسالمی افغانستان
نمبر۶۷۴۳ :
تاریخ ۶/۸/۶۷۳۱ :
در مورد تعدیل بعضی مواد قانون درملتون ها
ماده اول:
مادهء پنجم ،هشتم ،نهم ،یازدهم قانون درملتون ها منتشره ء جریده رسمی شماره  ۳۱۳مورخ ۱۳۳۱/۳/۱۳به متن ذیل
تعدیل گردد.
ماده پنجم:
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مفاد فروش سامان آالت طبی و ادویه درملتون ها از پانزده فیصد اضافه شده نمیتواند.
ماده هشتم:

اندازهء ابتدائی سرمایه درملتون ها در مرکز و والیت ذیال تثبیت میگردد.
 -۱در شهر کابل پنجاه ملیون افغانی.

 -۲در مرکز و والیات ننگرهار ،هرات ،کندهار ،هلمند ،کندز ،پروان ،تخار ،بلخ ،سمنگان ،جوزجان سرپل ،فاریاب،
بادغیس ،و غزنی چهل پنج ملیون افغانی.

 -۳در مرکز و ولسوالی های مربوط والیات غورات ،ارزگان ،نورستان ،بدخشان ده ملیون افغانی.
 -۴در والیات دیگر و ولسوالی های درجه اول سی و پنج ملیون افغانی.
 -۳در ولسوالی های درجه دوم و سوم ده ملیون افغانی.
ماده نهم:
حق امتیاز درملتون ها ذیال تثبیت میگردد.
 -۱در شهر کابل پنج ملیون افغانی.

 -۲در مرکز و والیات ننگرها ر ،هرات کندهار ،هلمند ،کنذر ،پروان ،تخار ،بلخ ،سمنگان ،جوزجان سرپل ،فاریاب،
بادغیس ،و غزنی چهار ملیون افغانی.

 -۳در مرکز و ولسوالی های مربوط والیات غورات ،ارزگان ،نورستان و بدخشان پنجصد هزار افغانی.
 -۴در والیات دیگر ولسوالی های درجه اول سه ملیون افغانی.
 -۳در ولسوالی های درجه دوم دو ملیون افغانی.
 -۳در ولسوالی های درجه سوم یک ملیون افغانی.
ماده یازدهم:
( )۱انتقال درملتون ها از یک والیات به والیت دیگر و از اطراف به مرکز والیت جواز ندارد.
( )۲حاالت اتی فقره اول مندرج این ماده از این حکم مستثنی است.
 -۱واقع شدن جاء و موقعیت درملتون تحت پالن شهری.
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 -۲از بین رفتن درملتون به اثر حوادث طبی و ابراز نظر هیات موظف قوانین صحی در مورد آن.
 -۳حکم محکمه ذوالحکم در مورد انتقال درملتون.
 -۴به اساس تقسیم خط شرعی ورثه:

( )۳وصی و یا وکیل که بعد از فوت صاحب امتیاز درملتون بخاطر تدویر درملتون معرفی میگردد باید واجد شرایط
ماده هفتم ان قانون باشد.
ماده پانزدهم:

( ) ۱فروش و تملیک درملتون جواز دارد درین صورت مالک جدید حسب ماده نهم این قانون حق االمتیاز خود را
واردات امارت تحویل نمایند.

( )۲هرگاه صاحب امتیاز فوت نماید ورثه ان مکلف به تعین وکیل شرعی میباشد درین صورت امتیاز درملتون به
وکیل ورثه و یا شخص تملیک شونده با اساس وثیقه شرعی تعدیل میگردد.
( )۳وقتیکه وکیل شرعی ورثه و یا شخص تملیک شونده ،امتیاز درملتون را به فروش رساند حسب حکم فقره ( )۱این
ماده حق االمتیاز را به واردات امارت تحویل نماید.
( )۴هرگاه صاحب امتیاز به مرض مزمن که قابل عالج نه باشد مبتال گر میتواند امتیاز درملتون را به ورثه خود
تملیک نماید .درین صورت امتیاز به اساس حکم فقره دوم این ماده به اسم تملیک شوینده تعدیل میگردد.
( )۳هرگاه صاحب امتیاز به مرض دماغی که قابل عالج نباشد مبتال گردد.

بعد از تصدیق سرویس عقلی عصبی و تائید کمیسیون برسی تصادیق صحی باالی صاحب امتیاز حکم فقره دو مین
ماده تطبیق میگردد.
ماده دوم:
این تعدیل بعد از توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

والسالم
الحاج مال دمحم ربانی
رئیس شورای سرپرست امارت اسالمی افغانستان
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