دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره (( ۵۱ ))۵۱عقرب ۵۵۱۱

نمبر مسلسل ()۳۵۱

۱ــ قانون تنظیم امور زمینداری .
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عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه !
شورای انكالبی جمهوری دموکراتیک افؽانستتان کتب بتتاری  ۱۳۳۸/۸/۲تحت ریاست رفیتف ح تیظ ی امتین رئتی
انكالبی و لومړی وزیر در خانب خلف جلسب نمود ،تحت

شتورای

فیلتلب شتمار  )۲۲مورختب  ۱۳۳۸/۸/۲قتانون تنظتیم امتور زمتین

داری را بداخل پنجا و یک ماد تلویب نمود :
مراتب تلویب شورای انكالبی کب بمنظوری رئی

شورای انكالبی جمهوری دموکراتیک افؽانستان رسید و ب رمان شمار

(( ))۳۱۲۱مورخب  ۱۳۳۸/۸/۳بب لومړی وزار

ابالغ گردید بشتما االتالد داد شتد تتا قتانون متاکور را در جریتد رستمی

نشر نمائید .

داکتر شاه ولی
معاون لومړی وزیر
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قانون تنظیم امور زمینداری
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این قانون بر اسا

اهداؾ واالی انكالب ثور بخاالر تنظیم بهتر امور زمینداری و تامین مكالد ایل وضع گردید اس :

۱ــ تنظیم اسناد و دفاتر امور زمینداری .
۲ــ تامین روابال عادالنب در امور زمینداری .
۳ــ دریاف احلائیب موثف زمین .

AC
KU

۴ــ مساعد ساختن زمینب بهتر برای انکشاؾ زراع .
ماده دوم :

الالالحا آتی درین قانون دارای معانی ایل میباشد :

۱ــ فرمان شمار هشتم  :فرمان شمار هشتم شورای انكالبی دربار زمین .
۲ــ مكررا شمار یک  :مكررا شمار یک مربوال فرمان شمار هشتم .

۳ــ سند رسمی زمین  :سندیکب تمام اسناد مدار حکم  ،انتكاال  ،التزاما و تحوال زمین یک خانوار و زمینداریکتب جتز
یک خانوار نباشد  ،در آن ثب میگردد .
۴ــ سند توزیع زمین  :سندیکب بب اسا
۳ــ مستحف  :شخلی کب بب اسا
۶ـتتـ دفتتتر استتا
زمینداری بروی

آن یک نمر زمین مالابف احکام فرمان شمار هشتم بمستحف تسلیم گردید اس .

فرمان شمار هشتم یک نمر زمین برایش داد شد اس .

ثب ت زمتتین  :کتابیکتتب در آن تمتتام مشخلتتا کمتتی و کی تتی  ،انتكتتاال و تحتتوال قالعتتب یتتا قالعتتا ستتاحب
سند رسمی زمین باسم زمیندار و بروی

سند توزیع بب اسم مستحف ثب میشود .

۲ــ دفتر ثب التزاما  :کتابیکب در آن مشخلا  ،تضمینا و انتكال موق زمین بروی

سند رسمی زمین ثب میگردد .

۸ــ دفتر ثب اجار  :کتابیکب شهر مکملب زمیندار  ،اجار دار و مشخلا زمین تح اجار در آن درج میگردد .
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۹ــ زمیندار  :شخلیکب ساحب زمینداری را باسا

سند رسمی زمین و سایر اسناد ملکیت متدار حکتم تحت تلترؾ داشتتب

باشد .
۱۱ــ وکیل قانونی :
الؾ  -شخلیکب وکال خال توسال زمیندار  ،ورثب یا شرکا بب اسم وی تکمیل گردید باشد .
ب  :یکی از اقارب شخص ؼایب کب وکال
هیئ ثب

خال را تکمیل کرد و سند رسمی زمین یا سند متدار حکتم شتخص ؼایتب را بتب

و توزیع سند ارائب نمود بتواند بحیث وکیل قانونی وی شناختب میشود .

۱۱ــ انتكتال موقت

 :عكدیکتب زمینتدار بتب موجتب آن زمتین ختویش را بترای یتک متد مالتابف احکتام آن قتانون در معتر

است اد کوپراتیؾ قرار میدهد و بعد از پرداخ پول زمین خود را از انتكال موق خارج سازد .
۱۲ــ انتكال زمین  :خرید  ،فروش بخشش  ،تكسیم و مبادلب و امثال آن .
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۱۳ــ تحوال زمین  :تؽییر درجب  ،مساح  ،حدود اربعب و حف ابب .
۱۴ــ التزام  :انتكال موق و تضمین .

۱۳ــ اجار  :عكدیکب بموجب آن اجار دار در بدل پرداخ حف االجار معین بب زمین دار در مد معین از حالتل زمتین
تح

اجار است اد مینماید .
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فصل دوم
سند رسمی زمین
ماده سوم :
سند توزیع زمین و اسنادیکب مالابف احکام مكتررا شتمار یتک متدار حکتم باشتد  ،حستب احکتام ایتن قتانون بتب ستند رستمی
زمین تعوی

میگردد .

ماده چهارم :
زمین اضافب جریبی داخل نلاب وقتی در سند رسمی زمین ثب میشود کتب زمینتدار بشترایال منتدرج متاد  )۱۴ایتن قتانون
الور تحریری موافكب نماید یا واجد شرایال مندرج ماد  )۱۳این قانون باشد .
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ماده پنجم :

زمین بایریکب البف حکم ماد نزدهم فرمتان شتمار هشتتم و احکتام فلتل پتنجم مكتررا شتمار یتک بتزمین لتالر الزراعتب
تبدیل گردید باشد  ،هنگام اولین برداش حالل آن ثب سند رسمی زمین می گردد .
ماده ششم :

۱ــ زمین موروثی یا مشترک کب بتین ورثتب یتا شترکا رستما تكستیم نشتد باشتد  ،مالتابف بتب ستند یتا استناد متدار حکتم در ستند
رسمی زمین بب اسم مورث یا شرکا ثب می گردد .
۲ــ هر گا شرکا باسا

توافف تحریری در فورمب مرتبب مالابف حکم متاد  )۲۲مكتررا شتمار یتک زمتین را بتین ختود

تكسیم نمایند بب اسم هر یک از شرکا سند رسمی زمین الور جداگانب ترتیب و حلب هر یک در سند رسمی زمین ثب متی
گردد .

۳ــ هرگا زمین موروثی مالابف حکم ماد بیس

و نهم فرمان شمار هشتم بین ورثب تكسیم گتردد بتب استم هتر یتک از ورثتب

سند رسمی زمین الور جداگانب ترتیب و حلب هر یک در سند رسمی زمین ثب می گردد .
تثبی

حلب هر یک از ورثب در زمین موروثی توسال کمیتب خلكی اختلالی لور می گیرد .

۴ــ اضافب جریبی زمین موروثی یا مشترک قبل از تكسیم زمین مالابف احکام این قانون تثبی می گردد .
حف الثب انتكال مندرج این ماد تابع حکم ماد  )۱۲این قانون میباشد .
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ماده هفتم :
آسیاب  ،پایکوب و سا یر تاسیسا
اسا

و تجهیزا

ؼیر منكول زراعتی کب در ساحب زمینداری شخص قرار داشتب باشتد  ،یتا بتر

سند مدار حکم توسال کمیتب خلكی اختلالی  ،ملکی زمیندار شناختب شود  ،در سند رسمی زمین وی ثب میگردد.

ماده هشتم :
هر گا قبل از تالبیف فرمان شمار هشتم بب ناقل یا ورثب زمین داد شد و تا ن اا این قتانون ستند متدار حکتم دریافت نکترد
باشد  ،باوی قرار ایل معاملب میشود :
 -۱هر گا ساحب زمینداری ناقتل یتا ورثتب د جریتب زمتین درجتب اول یتا معتادل آن یتا کمتتر از آن باشتد و یتا زمتین را التور
رایگان از دول دریاف نمود باشد .بدون در نظر داش تادیب قسال در سند رسمی زمین بنام وی درج میگردد .
 -۲هر گا ساحب زمینداری ناقل یا ورثب بیشتر از د جریب زمین درجب اول یا معادل آن بود و تمام اقساال قیمت زمتین را
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تحویل کرد باشد  ،تمام ساحب زمینداری اش در سند رسمی زمین بنتام وی درج میگتردد .در ؼیتر آن انتداز زمینیکتب قستال
آنرا الی ن اا این قانون بب دول تادیب نکرد باشد  ،بحیث زمین اضافب جریبی شناختب میشود .
ماده نهم :

زمینداریکب سند مدار حکم نداشتب و زمین تح تلرؾ وی الرؾ ادعای قانونی شخص دیگری نباشتد  ،مالتابف حکتم متاد
بیس

و یکم مكررا

شمار یک التی د جریتب زمتین درجتب اول یتا معتادل آن در ستند رستمی زمتین وی ثبت و متبتاقی آن

اضافب جریبی محسوب میگردد .
ماده دهم :

با زمینداریکب زمین شامل سند وی از الرؾ دول تلرؾ و یا بب مستحكین توزیع گردید و در عو

زمین دیگتری بتوی

داد شد باشد قرار ایل معاملب میشود :

-۱هر گا ساحب زمینداری مندرج سند مدار حکم وی سی جریب زمین درجب اول یا معادل آن و یتا بیشتتر از آن باشتد ،ستی
جریب زمین درجب اول یا معادل آن از زمینکب تح تلرؾ وی قرار داد شد عو

زمین شامل ستند متدار حکتم وی در

سند رسمی زمین مربوالب اش ثب میگردد .
 -۲هرگا ساحب زمینداری مندرج سند مدار حکم وی کمتر از سی جریب زمین درجب اول یا معادل آن باشد  ،بانداز زمتین
مندرج سند ماکور در سند رسمی زمین وی ثب و متباقی آن زمین اضافب جریبی شناختب میشود .
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ماده یازدهم :
هر گا زمیندار زمین خود را حسب حکم ماد ستی و یکتم مكتررا شتمار یتک بتا زمتین اضتافب جریبتی  ،متازاد نلتاب یتا
زمین دیگر دولتی مبادلب نمود باشد  ،زمین تح تلرؾ وقتی بنام وی ثب سند رسمی زمتین میگتردد کتب ستند متدار حکتم
ساحب زمینداری قبلی خود را با تلدیف لور مبادلتب زمتین از آمریت التالحا ارضتی والیت مربتوال بتب کمیتتب خلكتی
تحریر و توزیع سند رسمی زمین ارائب کند .

فصل سوم
تحریر  ،ثبت و توزیع سند رسمی زمین
ماده دوازدهم :
زمیندار یا وکیل قانونی او در مكابل تحریر  ،ثب و توزیع سند رسمی زمین و انتكال اضافب جریبی بوی در بتدل اختا رستید
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مکلؾ بب پرداخ مبالػ ایل میباشد :

۱ـ قیم سند رسمی زمین فی جلد مبلػ یکلد افؽانی بنمایند خزانب مربوالب .

 -۲حف الثب هر جریب زمین درجب اول یا معادل آن مبلػ بیس افؽانی بنمایند خزانب مربوالب .
-۳حف الثب

زمین اضافب جریبی کب البف حکم ماد  )۱۳این قانون الور رایگتان بتب زمینتدار انتكتال متی یابتد  ،فتی جریتب

زمین درجب اول یا معادل آن مبلػ پنجلد افؽانی بنمایند خزانب مربوالب .

-۴حف الثب فی واحد پایکوب ابی  ،اسیاب و سایر تاسیسا زراعتی دو لد افؽانی بب نمایند خزانب مربوالب .

-۳مكابل هر جریب زمین اضافب جریبی درجب اول یا معادل آن کب در سند رستمی زمتین بتب استم زمینتدار ثبت میگتردد  ،بتا
رعای حکم ماد  )۱۳این قانون مبلػ ه

هزار و پنجلد افؽانی .

این مبلػ بب اقساال سب سالب بحساب واردا

دول بنزدیکترین بانک یا خزانتب ولستوالی مربوالتب البتف حکتم متاد  )۱۴ایتن

قانون تحویل میگردد .
ماده سیزدهم :
هرگا زمیندار سند رسمی زمین را م كود نمود و سند اعالن م كودی آنرا در جراید بشعبب ثبت و تلت یب اراضتی مربوالتب
حاضر کند  ،مثنای سند رسمی زمین از دفاتر اسا

ثب زمین و التزاما اریعب اعضای هیئ توزیع و ثب سند ترتیب و

در بدل مبلػ پنجلد افؽانی بب زمیندار تسلیم داد میشود .
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ماده چهاردهم :
حکتم متاد  )۳فرمتان شتمار هشتتم و متاد  )۱۳ایتن فرمتان تحت شترایال ایتل نخست بتب

زمین اضتافب جریبتی بتا رعایت

زمینداریکب آنرا بب تلرؾ دارد و در لور عدم موافكب او بشخص دیگر انتكال داد شد میتواند :
۱ــ تعهد نماید کب اقساال قیم زمین را در الول سب سال بحساب واردا دول تحویل نماید .
۲ــ زمین اضافب جریبی  ،تح پروژ شهری و دولتی قرار نداشتب باشد .
۳ــ موافكتنامب را امضا نماید .
ماده پانزدهم :
۱ـتـ شخلتیکب ستاحب زمینتداری وی بشتمول اضتافب جریبتی د جریتب زمتین درجتب اول یتا معتادل آن گتردد ،اضتافب جریبتی
ماکور الور رایگان بوی تعلف گرفتب شامل سند رسمی زمین ساختب میشود .
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۲ـتتـ شخلتتیکب ستتاحب زمینتتداری وی بشتتمول اضتتافب جریبتتی بیشتتتر از د جریتتب زمتتین درجتتب اول یتتا معتتادل آن گتتردد  ،در
حالیکب الل زمین شامل سند مدار حکم کمتر از د جریب زمین درجب اول یا معادل آن باشد  ،التی د جریتب زمتین درجتب
اول یا معادل آن در سند رسمی زمین ثب و متباقی آن اضافب جریبی محسوب میشود .
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فصل چهارم
انتقاالت و تحوالت
ماده شانزدهم :
انتكاال

و تحوال زمین  ،تاسیسا و تجهیزا ؼیر منكول ستاحب زمینتداری تنهتا باستا

ستند رستمی زمتین مالتابف احکتام

این قانون لور میگیرد .
ماده هفدهم :
مكابل انتكال هر جریب زمین درجتب اول یتا معتادل آن مبلتػ پنجلتد افؽتانی از انتكتال دهنتد و مبلتػ پنجلتد افؽتانی از انتكتال
گیرند در محلیکب سند رسمی زمین ثب گردید اس بنام حف الثب گرفتب میشود .هرگا انتكال بتین ورثتب یتا بشتکل مجتانی
لور گیرد مبلػ پنجلد افؽانی از هر جریب زمین درجب اول یا معادل آن از انتكال گیرند بنام حف الثب اخا میگردد .
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مكابل انتكال تاسیسا

و تجهیزا

ؼیر منكول زراعتی فی لد دو افؽانی از انتكال دهند و فیلد دو افؽانی از انتكال گیرنتد

از مجمود قیم بب نام حف الثب اخا میشود .
ماده هجدهم :

هرگا سند رسمی زمین گنجایش ثبت

انتكتاال

 ،التزامتا یتا تحتوال ستاحب زمینتداری را نداشتتب باشتد  ،ستند دیگتر بحیتث

جز آن در بدل یکلد افؽانی ترتیب می گردد .
ماده نزدهم :

۱ــ انتكال پنج جریب زمین درجب اول یا معادل آن یا بیشتر از آن کال مجاز اس  .انتكتال آن قستما ب بشترالی مجتاز است کتب
زمین باقی ماند مالک کمتر از پنج جریب زمین درجب اول یا معادل آن نگردد .

۲ــ انتكال کمتر از پنج جریب زمین درجب اول یا معادل آن کالب و قسما ب مجاز اس .
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فصل پنجم
التزامات
ماده بیستم :
زمیندار میتواند یک یا چند قالعب زمین شامل سند رسمی زمین ختود را باستتثنای زمینتی کتب بتر استا

فرمتان شتمار هشتتم

برایش داد شد مالابف احکام این قانون تح التزام قرار دهد .
زمین تح

التزام الی زمان رفع آن تح التزام دیگر یا مورد انتكال قرار گرفتب نمیتواند .

زمینکب بمستحف توزیع گردید اس تح التزام گااشتب شد نمیتواند .
ماده بیست ویکم :
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یک جریب زمین در مكابل بیش از پنج چنتد عایتد عمتومی ستاالنب آن منتدرج متاد  )۴۲ایتن قتانون بتب تضتمین گااشتتب شتد
نمیتواند .
ماده بیست و دوم :

از تضمین دهند مكابل هر جریب زمین درجب اول یا معادل آن کب شامل ضمان خال باشد مبلػ پنجا افؽانی هنگتام درج آن
در دفتر ثب التزاما اخا میشود .
ماده بیست و سوم :

زمینداران میتوانند توسال ترتیب تضمین مشترک بتا قبتول مستوولی تضتامنی) از بانتک انکشتاؾ زراعتتی قرضتب دریافت
نمایند .در تضمین مشترک شرکا فردا و جمعا ب مکلؾ بتادیب قرضب میباشند .

الرز العمل این نود تضمین از الرؾ بانک انکشاؾ زراعتی ترتیب میگردد .
ماده بیست و چهارم :
انتكال موق

زمین تنها بب کوپراتیؾ البف احکام این قانون لور گرفتب میتواند .

ماده بیست و پنجم :
در مكابل هر جریتب زمتین درجتب اول یتا معتادل آن کتب شتامل ستند انتكتال موقت زمتین باشتد  ،هنگتام درج آن در دفتتر ثبت
التزاما از هر دو الرؾ مبلػ لد  ،لد افؽانی اخا میشود .
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ماده بیست و ششم :
انداز مبػ انتكال موق یک جریب زمین درجب اول یا معادل آن حد اقل دو چند عایتد عمتومی متوستال ستاالنب زمتین منتدرج
ماد  )۴۲این قانون میباشد .

فصل ششم
اجاره زمین
ماده بیست و هفتم :
اجار مالابف شرایال ایل کب در اجار خال درج میگردد لور میگیرد :
۱ــ تعیین مشخلا قالعب یا قالعا زمین تح
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۲ــ تعیین مکل ی

اجار با انداز حف ابب و منبع آن .

های الرفین در مورد تهیب وسایل  ،مواد و تسهیال زراعتی .

۳ــ تعیین نود نبا

و لور کش و زراع .

۴ــ تعیین مد اجار .

۳ــ تعیین انداز حف االجار با موعد و الرز تادیب آن .
۶ــ تعیین انداز حف االجار در حاالتیکب حالال
از بین برود .
۲ــ حاال فس اجار .
ماده بیست و هشتم :
اجار خال در دفتر اسا

اجار باثر حوادث ؼیر مترقبتب و افتا البیعتی کتالب یتا قستما ب

زمین تح

ثب زمین بحضور الرفین درج میگردد .

اجار دهند بب پرداخت بیست

افؽتانی از فتی جریتب زمتین درجتب اول یتا معتادل در مكابتل هتر ستال بنتام حتف الثبت مکلتؾ

میباشد .
ماده بیست و نهم :
اجار خال در سب کاپی ترتیب و بعد از الی مراحل یک  ،یک کاپی بب اجار دار و زمیندار و یتک کتاپی بمنظتور نلتب و
ثب

آن در دفتر ثب اجار بب شعبب ثب و تل یب اراضی مربوالب تسلیم داد میشود .
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ماده سی ام :
حداقل مد اجار دو سال و حداکثر آن پنج سال میباشد .
ماده سی ویکم :
اجار دار دارای وجایب ایل می باشد :
۱ــ ح اظ خاک  ،تسهیال  ،آبیاری  ،تجهیزا

 ،تاسیسا داخل زمین تح اجار و ملحكا آن .

۲ــ پاک کاری جوی  ،کاریز  ،چشمب و چا مربوال بب زمین تح اجار از گل و کثافا مالابف بعرؾ محل .
۳ــ کش و زراع زمین مالابف بشرایال اجار خال .
۴ــ پرداخ حف االجار بب زمیندار مالابف بب شرایال اجار خال .
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۳ــ انجام ترمیما جزئی ملحكا و تجهیزا
ماده سی و دوم :

زمین تح

اجار مالابف بب عرؾ محل .

هرگا اجار دار در زمین تح اجار الالحاتی بعمل آورد ملارؾ آن در لورتی بوی قابل تادیب میباشد کب زمیندار بتب
تادیب آن الور تحریری موافكب نمود باشد .
ماده سی و سوم :
اجار دار نمیتواند زمین تح
ماده سی وچهارم :

اجار را بب اجار  ،انتكال موق یا تضمین بدهد .

زمیندار دارای وجایب ایل میباشد :
۱ــ پرداخ مالیب زمین .

۲ــ تسلیم زمین تح اجار با تمام تجهیزا و ملحكا مندرج اجار خال در وق معینب آن بب اجار دار .
۳ــ اعالای رسید تحریری بب اجار دار از تسلیمی حف االجار .
۴ــ انجام ترمیما کلی و مهم عمارا و ملحكا زمین مالابف بب عرؾ محل .
۳ــ اعالای ال اقل ثلث عاید خالص مواشی  ،الیور  ،زنبور عستل و کترم پیلتب مربتوال زمینتدار باجتار دار  ،در لتورتیکب
تربیب و مواظب

آن توسال اجار دار لور بگیرد .
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۶ــ اعالای نلؾ حالل شاخچب بری یا تاک بری کب توسال اجار دار لور میگیرد بب اجار دار .
ماده سی و پنجم :
زمیندار نمیتواند زمین تح اجار را تا ختم میعاد اجار یا فس آن بشخص دیگری بب اجار بدهد .
ماده سی و ششم :
هرگا زمین  ،تاسیسا
افا

آبیاری ملحكا

 ،تجهیزا ؼیر منكول اشجار  ،مواشی  ،الیتور  ،زنبتور عستل یتا کترم پیلتب بتب اثتر

البیعی و حوادث ؼیر مترقبب خسار مند شود یا از بین برود  ،اجار دار بب پرداخ جبران خسار بب زمیندار مکلتؾ

نمیباشد .
ماده سی و هفتم :
هرگا اجار دار بخواهد قبل از ختم میعاد اجار  ،اجار را فست نمایتد  ،مکلتؾ است موضتود را حتداقل یکستال قبتل  ،از
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الریف شعبب ثب

و تل یب اراضی مربوالب بب االالد زمیندار برساند .

ماده سی و هشتم :

اجار دار میتواند در یکی از حاال ایل اجار را فس نماید :
۱ــ مریضی یا کم شدن تعداد اعضای فعال خانوارش .

۲ــ وقود حوادث ؼیر مترقبب یا البیعی کب اجار دار را مجبور بب ترک محل نماید یا زمین تح اجتار را ؼیتر قابتل زرد
سازد .

۳ــ توزیع زمین بوی از الرؾ دول .
۴ــ حاال مندرج اجار خال .
ماده سی و نهم :

هرگا اجار دار فو نماید یتا بتیش از شتش متا ؼایتب گتردد  ،اعضتای ختانوار وی میتواننتد اجتار را ادامتب دهنتد یتا فست
نمایند.
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فصل هفتم
احکام جزائی
ماده چهلم :
از زمینداریکب قسال سب سالب زمین اضافب جریبی را الی اخیتر بترج دلتو ستال ستوم بحستاب معینتب تحویتل نکنتد  ،عتالو بتر
تحلیل پول باقیماند در مكابل تاخیر هر ستال از هتر جریتب زمتین درجتب اول یتا معتادل آن  ،معتادل عایتد عمتومی متوستال
ساالنب زمین مندرج ماد  )۴۲تحلیل میگردد .
ماده چهل ویکم :
از زمینداریکب تؽییرا

و تحوال

جدید زمین را عمدآ بب هیئ ثبت و توزیتع ستند التور واقعتی معلومتا ندهتد  ،در مكابتل

تاخیر هر سال هزار افؽانی جریمب نكدی تحلیل میگردد .
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ماده چهل و دوم :

زمینداریکب حكایف مربوال بب ساحب زمینداری خود را کتمان نماید عالو بر تالبیف حکم ماد سی ویکتم فرمتان شتمار هشتتم
از امتیاز گرفتن اضافب جریبی زمین خود نیز محروم میگردد .
ماده چهل و سوم :

شخلیکب زمین شخص دیگر را ؼلب یا ختالؾ واقعیت

ختود را مالتک زمتین معرفتی نمایتد بتر عتالو استترداد زمتین از

تاری تلرؾ آن در مكابل هر جریب زمتین درجتب اول یتا معتادل آن در مكابتل هتر ستال بتب پرداخت عایتد عمتومی متوستال
ساالنب بب زمیندار اللی مکلؾ میباشد .
ماده چهل و چارم :
از زمینداریکب در مد

فعالی کمیتب تحریر و توزیع سند رسمی زمین در محل مربوالتب بتب تعتوی

ستند یتا استناد مالکیت

خود نپتردازد در مكابتل تتاخیر هتر ستال از هتر جریتب زمتی ن درجتب اول یتا معتادل آن پنجلتد افؽتانی جریمتب نكتدی تحلتیل
میگردد .
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فصل هشتم
احکام متفرقه
ماده چهل و پنجم :
هر یک از فورمب های آتی الاکر کب در سب کاپی ترتیب گردید اس در بدل پرداخ

قیمتهای معینب ایل از مراجع مربتوال

اخا میگردد :
۱ــ فورمب انتكال زمین بب ورثب یا شرکا پنجا افؽانی .
۲ــ فورمب انتكال دایمی زمین پنجا افؽانی .
۳ــ فورمب سند) انتكال موق زمین سی افؽانی .
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۴ــ فورمب موافك نامب انتكال اضافب جریبی پنجا افؽانی .
۳ــ فورمب ضمان خال سی افؽانی .
۶ــ فورمب اجار خال بیس افؽانی .

۲ــ فورمب وکال خال بیس افؽانی .
ماده چهل و ششم :

هرگتتا شخلتتی مكابتتل تضتتمین باقیتتدار شتتناختب شتتود  ،زمینتتی را کتتب بتضتتمین گااشتتتب اس ت از التترؾ شتتعبب ثب ت و تل ت یب
اراضی محل مربوالب تلرؾ و تا زمانی بب اجار داد میشود کب باقیداری وی با جریمب بب تضمین گیرند تادیب گردد .
ماده چهل و هفتم :

عاید عمومی متوسال ساالنب یک جریب زمین با در نظر داش درجب آن قرار ایل تعیین میگردد :
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درجه زمین

عاید عمومی متوسط ساالنه زمین
پنج هزار افؽانی

اول
دوم
سوم

چهار هزار و دو لدو پنجا افؽانی
سب هزارو سب لد و پنجا افؽانی
دو هزار افؽانی

چهارم

یکهزار افؽانی

پنجم

ه تم

ماده چهل و هشتم :
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ششم

ه تلد و پنجا افؽانی
پنجلد افؽانی

اجار و التزاماتیکب قبل از ن اا این قانون لور گرفتب باشد مالابف باحکام این قانون تنظیم میشود .
ماده چهل و نهم :
انتكاال

 ،التزاما و اجار ایکب بشکل عرفی یا خالؾ احکام این قانون لور گیرد مدار اعتبار شناختب نمیشود .

ماده پنجاهم :
بمنظور تالبیف موثر احکام این قانون مكررا وضع میگردد .
ماده پنجاه ویکم :
این قانون بعد از نشر در جرید رسمی نافا میگردد .
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