دافغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیی وزارت
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رسمی جریده

شماره (( ۵۱ ))۵۱عقرب ۵۵۱۱

نمبر مسلسل ()۳۵۱

۲ــ مقررات شماره (( ))۲مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقالبی درباره زمین .
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عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (( ))۱۴۸۱در جلسه تاریخی  ۱۳۳۴/۷/۱با مالحظه ورله عرض شماره (( ))۱۴۸۱مورخ
 ۱۳۳۴/۳/۷وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود :
((ممررات شماره دوم مربوط فرمان شماره هشتم شورای انمالبی در باره زمین بداخل بیست ماده منظور

است)).

مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری حضور رئیس شوورای انمالبوی جمرووری دموکراتیوغ افتانسوتان رسویده بشوما
خبر داده شد تا در جریده رسمی نشر گردد .
یغ کاپی ممررات شماره دوم مربوط فرمان شماره هشتم شوورای انمالبوی بمرور دار االنشواء رورض نشور بوه جریوده رسومی
ارسال است .
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دکتور شاه ولی

معاون لومړی وزیر و وزیر امور خارجه

مقررات شماره (( ))۲مربوط فرمان شماره هشتم شورای انقالبی درباره زمین
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این ممررات باساس حکم ماده ( )۳۴فرمان شماره هشتم شورای انمالبی و ماده (پنجاهم) لانون تنظیم امور زمینداری وضو
گردیده است .
ماده دوم :
درین ممررات کمیته خلمی تحریر و توزی سند رسمی زمین بنام (کمیته خلمی تحریور و توزیو سوند) و هیئوت ببوت و توزیو
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سند رسمی زمین مربوط کمیته خلمی تحریر و توزی سند رسمی زمین بنام (هیئت ببت و توزی سند) یاد میگردد .

فصل دوم
تشکیالت

ماده سوم :

(کمیته خلمی تحریر و توزی سند) ولسوالی متشکل است از :

۱ــ رئیس  :مسوول اداره اصالحات ارضی وزارت زراعت و اصالحات ارضی .
۲ــ هیئت تحریر سند رسمی زمین (مامورین اداره اصالحات ارضی) :
الف – عضو تحریر لسمت اول سند رسمی زمین .
ب -عضو تحریر لسمت دوم سند رسمی زمین .
ج – عضو تحریر لسمت سوم سند رسمی زمین .
۳ــ هیئت ببت و توزی سند :
الف – مامور ببت و تصفیه اراضی محل مربوطه .
ب – نماینده محکمه محل مربوطه .
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ج – مامور مالیه محل مربوطه .
د -نماینده خزانه محل مربوطه .
تحریر لسمت چرارم و پنجم سند رسمی زمین نیز توسط هیئت ببت و توزی سند صورت میگیرد .
اداره اصالحات ارضی میتواند هنگام ضرورت کمیته خلمی تحریر و توزیو سوند رسومی را در مراکوز والیوات نیوز تاسویس
نماید .
ماده چهارم :
کمیته خلمی تحریر و توزی سند مطابك احکام این ممررات دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشند :
۱ــ تحریر و تکمیل سند رسمی زمین و سند توزی زمین بعد از تصفیه سند یا اسناد مودار حکوم زمینودار توسوط کمیتوه خلموی
اختصاصی ولسوالی .
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۲ــ ببت سند رسمی زمین و سند توزی زمین در دفاتر اساس ببت زمین و مالیه اراضی .

۳ــ امضاء فورمه موافمت نامه انتمال زمین اضافه جریبی بزمیندار یا توزی زمین اضافه جریبی به مستحك .
۸ــ توزی سند رسمی زمین بزمیندار و سند توزی زمین به مستحك .

۳ــ اتخاذ تصامیم الزم در مورد حفظ و نگرداشت اسناد مدار حکم سابمه و تسولیم آن بوه شوعبات مربوطوه آمریوت اصوالحات
ارضی والیت .

۴ــ سایر وظایفیکه به ارتباط این ممررات از طرف اداره اصالحات ارضی به این کمیته سپرده می شود .
ماده پنجم :

کمیته خلمی اختصاصی در ولسوالی ایکه مصروف ببت و تصفیه ساحات زمینداری در فورموه ببوت مجودد و تصوفیه میباشود
از طرف ریاست کادستر ذریعه کارکنان فنی بمنظور اجرای وظایف ذیل تمویه میگردد :
۱ــ تببیت مساحت والعی لطعه زمین .
۲ــ تببیت مساحت لطعه زمین که در هر فصل کشت میشود .
۳ــ تببیت حدود اربعه لطعه زمین .
۸ــ تعدیل ممیاس محلی زمین و حك ابه آن به جریب .
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۳ــ انجام وظایفیکه بمنظور تببیت مشخصات زمین در نمشه مربوطه الزم باشد .
مسوولیت اندازه گیوری و تشوخید درجوه هور لطعوه زموین یوغ سواحه زمینوداری بمنظوور درج آن در فورموه ببوت مجودد و
تصفیه و سند رسمی زمین حسب فورمه سنجش مساحت زمین بدوش زمیندار مربوطه میباشد .
زمیندار میتواند توسط کارکنان فنی کادستر یا اشخاد موظف در ممابل ده افتانی فی جریب اندازه گیری مسواحت و ترسویم
کروکی هر لطعه زمین ساحه زمینداری خود را انجام دهد .
ماده ششم :
بعد از ختم وظایف کمیته خلمی تحریر و توزی سند  ،وظایف و صالحیت های مندرج ماده ( )۸این ممررات بوه هیئوت ببوت
و توزی که طور دایمی در محل مستمر میباشد انتمال مییابد .
ماده هفتم :
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بمنظور اجرای وظایف ذیل بورد عالی خلمی اختصاصی تشکیل میگردد :

۱ــ دریافت طرق حل و فصل عمومی آن دعاوی و منازعات نامی از توزی سند رسمی زمین  ،سوند توزیو زموین انتمواالت
 ،التزامات و تحوالت زمین که در لانون تنظیم امور زمینداری و این ممررات صراحت نداشته باشد .

۲ــ تجدید نظر بر عاید عمومی متوسط ساالنه یغ جریب زمین درجه اول یا معادل آن در صورت تتییر شرایط بعد از هر
پنج سال .

۳ــ طرح و ترتیب نورم ها و طرزالعمل ها بمنظور تطبیك سالم این ممررات .

۸ــ اعطای مشوره به کمیته های خلمی اختصاصی و کمیته های خلمی تحریر و توری سند در محل.
تصاویب این بورد بعد از منظوری وزیر زراعت و اصالحات ارضی تطبیك میگردد .
ماده هشتم :

رئیس و اعضای بورد عالی اختصاصی خلمی از طرف وزیر زراعت و اصالحات ارضی تعیین میگردند .
این بورد میتواند عند اللزوم از مشوره اهول خبوره  ،موامورین بوا تجربوه و متخصصوین خوارج وزارت زراعوت و اصوالحات
ارضی استفاده نماید .
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فصل سوم
تحریر  ،ثبت و توزیع سند رسمی زمین
ماده نهم :
سند توزی و اسناد مدار حکم زمیندار در یغ سند رسمی زمین به اسم وی ببت میشود .
هرگاه تمام اسناد مدار حکم سابمه زمیندار در یغ سند رسمی زمین درج شده نتواند در سند یا اسوناد دیگور بوه اسوم زمینودار
به عین شماره مسلسل که هر یغ آن توسط حروف الفبا از هم تشخید میگردد درج و صادر میشود .
ماده دهم :
سند رسمی زمین مشتمل بر لسمت های ذیل میباشد :
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لسمت اول  :شررت و سکونت اصلی زمیندار .

لسمت دوم  :مشخصات سند یا اسناد مدار حکم زمیندار .

لسمت سوم  :مشخصات کمی و کیفی لطعه زمین شامل سند یا اسناد مدار حکم زمیندار .

لسمت چارم  :انتماالت  ،تحوالت و التزاماتی که بعدا در ساحه زمینداری صورت میگیرد .
لسمت پنجم  :بیالنس اندازه زمین و ببت تاسیسات و تجریزات ریر منمول زراعتی .
ماده یازدهم :

تحریر  ،ببت و توزی سند رسمی زمین ولتی از طرف کمیته خلمی تحریر و توزی سوند صوورت میگیورد کوه سوند یوا اسوناد
مدار حکم زمیندار و اضافه جریبی وی از طرف کمیته خلمی اختصاصی مطابك احکام فرموان شوماره هشوتم  ،لوانون تنظویم
امور زمینداری و ممررات شماره یغ مدار حکم شناخته شده باشد .
ماده دوازدهم :
اسناد مدار حکمی که به سند رسمی زمین تعویض میگردد .در آرشیف مرکزی اسناد اصالحات ارضوی والیوت مربوطوه بوا
اظرار نامه و فورمه ببت مجدد و تصفیه حفظ میگردد .
این اسناد توسط هیئت مشترک وزارت های عدلیه  ،زراعت و اصالحات ارضی و اطالعات و کلتوور مطالعوه  ،تصونیف و
ترتیب میگوردد و نمونوه هوای ارزشومند و تواریخی آن بورای مووزیم والیوت یوا آرشویف ملوی اسوناد زموین آمواده سواخته شوده و
متبالی آن در حضور این هیئت سوختانده میشود .
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فصل چهارم
انتقاالت  ،تحوالت و التزامات
ماده سیزدهم :
تحوالت و انتماالت زمین با مشخصات کمی و کیفی آن توسط هیئت ببت و توزی سند در لسمت چرارم و انتماالت تاسیسوات
و تجریزات ریر منمول زراعتی در لسمت پنجم سند رسمی زمین ببت میشود .
ماده چاردهم :
انتمال ولتی مدار حکم میباشد که در لسمت چرارم یوا لسومت پونجم سوند رسومی زموین انتموال دهنوده سوند رسومی زموین انتموال
گیرنده و دفاتر اساس ببت زمین و مالیه اراضی مربوطوه در حضوور طورفین یوا وکوالی لوانونی شوان درج  ،امضواء و مرور
گردد .
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ماده پانزدهم :

هرگاه یغ سند رسمی زمین گنجایش انتماالت  ،تحوالت یا التزامات سواحه زمینوداری شوخد را نداشوته باشود سوند یوا اسوناد
دیگر به عین شماره مسلسول طووری ترتیوب داده میشوود کوه توسوط حوروف مسلسول الفبوا و تواریم ببوت از هوم تشوخید شوده
بتواند .
ماده شانزدهم :

تحوالت زمین به اساس معلومات تحریری زمیندار در فورمه مرتبه و تصدیك رئویس کمیتوه حول مشوکالت دهموانی مربوطوه
در لسوومت چرووارم سووند رسوومی زمووین و دفوواتر اسوواس ببووت اراضووی و مالیووه زمووین از طوورف هیئووت ببووت و توزی و سووند درج
میگردد.
ماده هفدهم :

جرت به تضمین گذاشتن یغ یا چند لطعه زمین شامل سند رسمی زمین مراحل آتی طی میگردد :
۱ــ زمیندار و تضمین گیرنده لسمت مربوط فورمه ضمانت خط را در سه کاپی تکمیل و بوه هیئوت ببوت و توزیو سوند محول
مربوطه میسپارند .
۲ــ هیئت ببت و توزی سند با در نظر داشت حکم ماده ( )۲۱لوانون تنظویم اموور زمینوداری ضومانت خوط را بوا سوند رسومی
زمین به ماموریت ببت و تصفیه محل مربوط بمنظور ببت میفرستد .
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۳ــ ماموری ت ببت و تصفیه اراضی محل مربوطه چگونگی تضمین و مشخصات عمده فورموه ضومانت خوط زمینودار را در
سند رسمی زمین وی و دفتر ببت التزام درج نموده آنرا مجددا ٌ به هیئت ببت و توزی سند میفرستد .
۸ــ هیئت ببت و توزی سند  ،ضمانت خط را امضاء و یغ یغ کاپی آنرا به زمیندار تضمین گیرنوده و ماموریوت تصوفیه و
ببت اراضی رسما ٌ تسلیم مینماید .
ماده هجدهم :
ضمانت خط ولتی از اعتبار سالط میگردد که تضمین گیرنده عدم ضرورت بوه آنورا کتبوا بوه هیئوت ببوت و توزیو سوند محول
مربوط بفرستد یا تضمین دهنده فسم تضمین را تامین نماید .
در ایوون صووورت موضووو از طوورف ایوون هیئووت بووه ماموریوت ببووت و تصووفیه اراضووی مربوطووه رسووما رجعووت داده میشووود تووا
مراج مربوط ختم اعتبار را در ضمانت خط  ،سند رسمی زمین زمیندار و دفتر ببت التزام درج و ضمانت خط باطول شوده
را به زمیندار تسلیم بدهد .
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ماده نزدهم :

انتمال مولت ذریعه هیئت ببت و توزی سند لرار ذیل صورت میگیرد :

۱ــ زمیندار و نماینده با صوالحیت کوپراتیوف لسومت مربوطوه فورموه سوند انتموال مولوت زموین را در سوه کواپی تکمیول و بوه
هیئت ببت و توزی سند محل مربوطه تسلیم میکند .

۲ــ هیئت ببت و توزی سند با در نظر داشت حکم ماده ( )۲۴لانون تنظیم امور زمینداری فورموه انتموال مولوت زموین را بوا
سند رسمی زمین به ماموریت ببت و تصفیه محل مربوطه بمنظور ببت می فرستد .

۳ــ ماموریت ببت وتصفیه اراضی محل مربوطه چگونگی انتمال و مشخصات عموده فورموه انتموال مولوت زموین را در سوند
رسمی زمین و دفتر التزامات درج نموده آنرا مجددا به هیئت ببت و توزی سند میفرستد .

۸ــ هیئت ببت و توزی سند فورمه انتموال مولوت زموین را امضواء و یوغ  ،یوغ کواپی آنورا بوه زمینودار نماینوده بوا صوالحیت
کوپراتیف و ماموریت تصفیه و ببت اراضی رسما تسلیم مینماید .
ماده بیستم :
این ممررات بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد .
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