یَخپَ َر َوَنه
یَدولَتَرَسمَ َ
ور َ
مه َ
انَدجَ َ
دََافغَانَستَ َ
َ
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رسمیَجریده َ
َ

قانونَاصالحاتَاراضی َ
َ

لسمهَگڼه َ

پرلهَپسیَنمبرَ(َ )۳۱۱

نیټهََ:چهارَشنبهَدََ۱۳۳۱کالَدَزمریَدمیاشتیَ(َ)۱۳

دَافغانستانَدَجمهوریَدولتَرسمیَخپرونه َ

فرمانَشمارهَ(َ)۳۷۳مورخَنهمَاسدَسالََ۱۳۳۱صدارتَعظمیَ َ
َ
ښاغلیَدوکتورَعبدالمجیدَوزیرَعدلیهَ!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۹۵۰۱در جلسه تااریی  ۹۵۰۲/۲/۴۲باا مححهاه ورلاه ارر ماور ۹۵۰۲/۲/۴۲
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وزارت مالیه راجع به لانون اصححات اراض مراتب آت را تصویب نمود :

((لانون اصححات اراض بدایل هفت فصل و چهل و پنج ماده که بمهر دار االنشاء رسیده منهور است .

یک سال بعد از نشر در جریده رسم نافا میباشاد  .وزارت مالیاه م لاؾ اسات باه اساره ولات باه تشا یل اداره اصاححات
اراض در چوکات آنوزارت الدام

نماید)).

مراتب تصویب مجلاس اال وزراء کاه باه شارؾ منهاور حضاور ریایس دولات جمهاور افؽانساتان رسایده و باه شاماره
( )۹۵۰۱موریه  ۹۵۰۲/۲/۴۰ثبت گردیده بشما اطحه داده شد تا در نشر آن به جریده رسم الدام گردد .

داکترَدمحمَحسنَشرق َ

قانونَاصالحاتَاراضی َ
فصلَاول َ
اصطالحات َ
مادهَاولَ َ
اصطححات آت در این لانون معان

یل دارد :

 -۹دهماان  :شیصا اسات کااه پیشاه اصال او زرا ات بااوده و باا داشاتن یاک یااا چناد امال تولیاد زرا تا شیصاا یاا بااه
هم ار افراد یانواده یود یک انادازه زماین زرا تا را کاه مالاک آن نمیباشاد ی مساتمیما بهاره باردار می ناد  .محصاول
بهره بردار باساس موافمه لبل لانون بین و ومالک زمین تمسیم میگردد .
 -۴کارگر زرا ت  :شیص است که مالک زمین نبوده و کارها زرا ت یا کارها معین دیگر را رو زماین مالاک
به اساس موافمه لبل لانون یا رؾ محل درممابل مزد نمد یا جنس معین انجام میدهد .
 -۵مالک  :شیص است که باساس اسناد معتبر لانون در زمین یویش تصرؾ مال انه داشته باشد .
الؾ – زمین مل یت دولت .
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 -۲زمین لابل توزیع  :زمین لابل توزیع بممصد اصححات اراض

بارت است از :

ب -زمین اضافه جریب (مازاد) اشیاص .

ج -زمینی ه مطابك اح ام این لانون استمحک میگردد .

 -۰زمین  :ساحۀ است که تحت بهره بردار زرا ت متداوله (مروجه) لرار گیرد .

 -۶ساحۀ زمین دار  :یک یا چند لطعه زمین است که برو اسناد معتبر لانون مل یت شیص شنایته شود .
 -۷رییس یانوار :شیص است که مت فل معیشت ا ضا یانوار یود باشد .

 -۱یانوار  :رییس مت فل ی زن و فرزندان ؼیر متأهل که تحت ت فل یا والیت مستمیم رییس یاانوار لارار داشاته باه ممصاد
این لانون در ح م یک شیص شنایته میشوند .

 -۱فااارم مشااترک  :زمین ا اساات کااه بااه اشاایاص مسااتحك در چوکااات یااک واحااد مشاایص زرا ت ا طااور مشااترک توزیااع
میگردد.
 -۹۵شور  :شورا

ال اصححات اراض .

 -۹۹اداره  :تش یل اصححات اراض در چوکات (وزارت مالیه) .
 -۹۴کو پراتیؾ  :کوپراتیؾ ها زرا ت .
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فصلَدوم َ
حدودَملکیتَزمینَزراعتی َ
مادۀَدومَ َ
 -۹هیچ شیص نمیتواند بیشتر از حد نصاب آت ساحۀ زمین دار در مل یت یویش داشته باشد :
الؾ – ساحۀ زمین دار آب دو فصله ( )۹۵۵جریب یا معادل ( )۴۵ه تار .
ب -ساحۀ زمین دار باؼ ( )۹۵۵جریب یا معادل ( )۴۵ه تار.
ج -ساحۀ زمین دار آب یک فصله ( )۹۰۵جریب یا معادل ( )۵۵ه تار .
د – ساحۀ زمین دارا للم ( )۴۵۵جریب یا معادل ( )۲۵ه تار .
 -۴اگر ساحۀ زمین دار شیص مشتمل بر دو یابیشتر انواه زمین ها مندرج فمره فوق باشد ی حد نصاب مال یت شیص
توسط ممررات جداگانه تنهیم میگردد .
مادۀَسومَ َ
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 -۹شرکت ها و جمعیت ها یصوص زرا ت میتوانند بموافمت شور بیشتر از حاد نصااب منادرج مااده دوم ایان لاانون
زمین در ایتیار داشته باشند مشروط براین ه زمین اضاف بایربوده و آنرا لابل زره سازند .

با مال ین مت کره فوق بعد از سپر شدن مدت ( )۹۰سال مطابك ح م مادۀ ( )۹۵این لانون رفتار میگردد .

 -۴شیص در حال میتواند بایش از حاد نصااب منادرج ماادۀ دوم ایان لاانون زماین در ایتیاار داشاته باشاد کاه سابب مل یات
مازاد میراث گردد .

ورثه م لؾ است در هرؾ مدت ی سال مل یت آنارا باه شایص دیگار انتماال دهاد در ؼیار آن زماین ماا زاد توساط دولات
استمحک میگردد .
مادۀَچارمَ َ

هر اندازه زمین که ساحۀ آ ن از نصاب مندرج مادۀ دوم این لانون تجااوز کناد بموجاب اطح یاه لبلا کتبا اداره اساتمحک
میشود .

مالک میتواند تنها از حاصل آن تایتم فصل استفاده کند .
مادۀَپنجمَ َ

لیمت اشجاری سایتمانها و دیگر وسایل وابسته بزمینی ه مطابك اح ام این لانون ی استمحک میگردد بعد از وضع اساتهحک
مطابك الیحۀ مربوط بمالک زمین پردایته میشود .
مادۀَششم َ
دولت بعد از انفا این لانون متوالیا به استمحک زمین ها مازاد نصاب مندرج مادۀ دوم این لانون میپردارد.
استمحک از مناطمی ه محتو بزرگترین مل یت ها زرا ت است آؼاز میگردد .
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مادۀَهفتم
از تاریخ نفا این لانون (اضافه جریب ) حدود مندرج اسناد مل یت اشیاص ی مل یت دولت شنایته میشود .
مادۀَهشتمَ َ
در صااورتی ه تطبیااك پاارو ه هااا ان شاااف دولاات ایجاااب کنااد شااور میتوانااد ساااحۀ زمااین دار ایاارا کااه تحاات اصااححات
اراض نیز والع است با تعویر زمین دیگری ه دارا

ین مساحت باشد تبادله نماید .

مادۀَنهمَ َ
هرگاه زمین استمحک شده و افزار وابسته به آن تحت تضمین لرار داشته باشد از لیمتا کاه بموجاب ماادۀ ( )۹۵ایان لاانون
تعیین گردیده اوال حموق داین و داینین پردایته میشود و ممدار مازاد بمالک زمین تادیه میگردد .
مادۀَدهمَ َ
استمحک زمین به ممصد اصححات اراض از طرؾ ح ومت در برابر تعاویر صاورت میگیارد  .لیمات زماین اساتمحک
شده مطابك ممررات تادیه لیمت ی تنهیم میگردد .
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ح ومت در مدت ( )۴۰سال در تعویر زمین استمحک شده سند با (دو) فیصد ربح به مالک زمین میپردازد .
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فصلَسوم َ
توزیعَزمین َ
مادۀَیازدهمَ َ
زمااین هایی ااه مطااابك اح ااام ایاان لااانون لاباال توزیااع اساات مطااابك شاارایط منطمااه و نو یاات زمااین و معیشات فامیاال و ب ااار
اندایتن ا ضا آن و سایر معیار ها به اساس ممررات جداگانه توزیع میگردد ...
مادۀَدوازدهمَ َ
شیصی ه بو زمین توزیع میگردد باید واجد شرایط یل باشد :
 -۹تابعیت افؽانستان را داشته و سن رشد لانون را ت میل نموده باشد .
 -۴ب زمین باشد .
مادۀَسیزدهمَ َ
در توزیع زمین اشیاص یل حك اولیت دارند :
 -۴کوچ ها ب زمین .
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 -۹دهمانی ه لبل از نفا این لانون باال زمین مورد توزیع مصروؾ کار زرا ت باشد .
 -۵دها لین و کار گردان زرا ت .

 -۲فارؼان م اتب زرا ت و مالدار .
مادۀَچهاردهمَ َ

توزیع زمین مطابك پحن مرتبه در نماط میتلؾ کشور صورت میگیرد .
مادۀَپانزدهمَ َ

توزیع زمین از تاریخ استمحک بدون وفمه صورت میگیرد .
مادۀَشانزدهمَ َ

به اشیاصی ه زمین توزیع میگردد ال ادا کلیه الساط مت و ی از طرؾ دولت سند مل یت مؤلت داده میشود .
مادۀَهفدهمَ َ

شور میتواند نداالیجاب استمحک و توزیع زمین را مؤلتا متولؾ سازد .
مادۀَهجدهمَ َ
شیصی ه زمین برایش توزیع میگردد به انجام وجایب یل م لؾ میباشد :
 -۹شیص باید در یحل مدت چهار ماه از تاریخ ا حن توزیع زمین یود را تصاحب نماید در ؼیار آن بادون ا ر معماول
حمولش مسترد و مطابك اح ام این لانون به اشیاص دیگر واجد شرایط توزیع میگردد .
 -۴رییس یانوار و ا ضا فامیلش م لاؾ اناد طاور مساتمیم باه بهاره باردار زماین بپردازناد  .در ؼیار آن زماین دو بااره
مسترد و به اشیاص مستحك توزیع میگردد .
 -۵اشیاصی ه ساحۀ زمین دار منحیث یک واحد تولید برا شان توزیع گردیده م لؾ اند ساحۀ ما کور را بادون تمسایم
به اجزاء حفه نمایند .
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 -۲شیصاای ه باارایش زمااین توزیااع میگااردد بااه مشاااؼل رساام اشااتؽال کاارده نمیتوانااد در ؼیاارآن زمااین از ناازدش مسااترد
میگردد.
مادۀَنزدهمَ َ
 -۹هرگاه رییس یانوار فوت نماید ورثه او م لؾ اند ساحۀ زمین دار توزیاع شاده را بادون تمسایم باه اجازاء بشا ل واحاد
بهره بردار و حاصل آنرا بین یود تمسیم نمایند .
 -۴اگر ورثه به بهره بردار زمین ادامه داده نتواند ی میتواند زمین یود را با ر ایت اح ام این لاانون باه شایص دیگار
مطابك ممررات بفروش برساند  .درینصورت پردایت الساط بال مانده ب مه یریدار جدید میباشد .
مادۀَبیستمَ َ
هرگاه ریایس یاانوار فاوت نمایاد ورثاه و م لاؾ اسات موضاوه را باه اطاحه شاعبۀ مرباوط اصاححات اراضا برسااند .
درصورتی ه هیچ ی

از ورثه اهلیت معامحت نداشته باشاد اداره م لاؾ اسات بارا دوام بهاره باردار زماین ورثاه ی در

حدود اح ام لوانین و ممررات موضو ه تدابیر الزمه اتیا کند .
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مادۀَبیستَوَیکمَ َ

اشیاصی ه به اساس ح م این لانون برا شان زمین توزیع میگردد میتوانند بتش یل جمعیت ها تعاون بپردازند .
مادۀَبیستَودومَ َ

مالک زمین که مطابك اح ام این لانون برایش زمین توزیع گردیده حوه بر تادیاه لساط ی باه پردایات ساه فیصاد مصاارؾ
ادار ساالنه از مجموه الساطی ه ب مه و بال است نیز م لؾ میباشد .
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فصلَچهارم َ
تشکیالت َ
مادۀَبیستَوَسومَ َ
بمنهور تعیین پروگرام موم و تهیه ممررات و تعلیماتنامه ها الزمه و نهارت از حسن اجارا وهایفی اه درایان لاانون
پیشبین شده است و بمنهور مل نمودن اهداؾ ریفورم ارض ی شورا تحت ریاست صدرا هم تش یل میگردد ومتشا ل
از ا ضا

یل میباشد :

 -۹معاونین صدارت .
 -۴وزیر دلیه .
 -۵وزیر مالیه .
 -۲وزیر پحن .
 -۰وزیر زرا ت .
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مادۀَبیستَوَچارم

شورا الح ماه یک بار جلسه مینماید .
مادهَبیستَوَپنجمَ َ
صححیت ها شورا

ال لرار یل است :

 -۹طرح و تثبیت یط مش و پالیس برا

مل نمودن اصححات ارض مطابك اح ام این لانون .

 -۴پیشنهاد لوایح ی ممررات و لوانین مربوط به اصححات ارض در حدود اح ام این لانون به مجلس ال وزرا ء .
 -۵تصویب و تعیین لیمت اراض استمحک شده و لیمت اراض که توزیع میگردد .
 -۲اتیا تصامیم در بارۀ مسایل موم بشمول موضو ات مال اداره .
مادۀَبیستَوَششمَ َ

تشا یل اداره اصااححات کاه در چوکااات (وزارت مالیااه) تاسایس میگااردد باه پیشاانهاد شااور وتصاویب مجلااس ااال وزراء
صورت میگیرد.

وهایؾ اداره اصححات لرار آت است :
 -۹تعمیل استمحک اراض بموجب اح ام این لانون .
 -۴توزیع اراض بموجب اح ام این لانون .
 -۵ارتباط با ممامات یعحله بمنهور اجرا اح ام این لانون .
 -۲ترتیب لوایح و ممررات و تمدیم پیشنهاد آن به شورا .
 -۰ترتیب بودجۀ ساالنه و منهور آن از ممامات صححیتدار طبك لانون بودجۀ و محاسبه .
 -۶مل نمودن اوامر و هدایت شوار .
 -۷تعیین لیمت تأسیسات آالت زرا ت منمول و ؼیر منمول و پیشنهاد آن به شورا .
 -۱معلوم نمودن حاالت استثنای و پیشنهاد آن به شورا .
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 -۱تعیین و تصفیه زمین ها اضافه جریب .
 -۹۵تمدیم راپور زمین ها استمحک شده و توزیع شده به شورا .
 -۹۹سایر ایتیارات و صححیت و مسؤلیت هایی ه توسط شورا تعیین میشود .
مادۀَبیستَوَهفتمَ َ
بمنهور رفع ایتحفات که ناش از تطبیك ریفورم اراض باشد دولت مح مه ال ایتصاصا اصاححات اراضا را دایار
م ند .
مادۀَبیستَوَهشتمَ َ
لراری ه از طرؾ این مح مه صادر میگردد نهای و لاطع است مح ماه صاححیت صادور فیصاله و نمار و ابارام را نیاز
دارد .
مادۀَبیستَونهمَ َ
در صااورتی ه هنگااام رساایدگ لضاایه توسااط محاااکم ایتصاص ا تحتااان ی اسااناد ماادار ح اام مااد نهاار گرفتااه نشااده باشااد یااا

AC
KU

درصورتی ه ح م مح مه ایتصاص م کور تیط از لانون و یا ضارر فااحش باه شایص یاا دولات باشاد موضاوه توساط
مح مه ال ایتصاص رسیدگ میگردد .
مادۀَسیَامَ َ

دولت برا رسیدگ د او امحک ناش از تصافیه و اساتمحک در والیاات کشاور محااکم ایتصاصا ثابات یاا سایار دایار
می ند .
مادۀَسیَویکمَ َ

مح مه ها ایتصاص در مورد حل ایتحفات و نزاه ناش از استمحک اراض میپردازد  .هار گوناه ایاتحؾ و شا ایت
در مورد بعداز سپر شدن ( )۵۵روز از تاریخ ابحغ رسم استمحک زمین لابل سمع نیست .
مادۀَسیَوَدومَ َ

هیچ مح مه حاك نادارد کاه در مناز اات مرباوط باه رواباط امحکا مدایلاه نمایاد .همچاو مناز اات توساط اداره باه مح ماه
ایتصاص اصححات ارض رجعت داده میشود .
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فصلَپنجم َ
کوپراتیفَهایَزراعتی َ
مادۀَسیَوَسومَ َ
کوپراتیؾ ها زرا ت مطابك لانون کوپراتیؾ ها که در سال  ۹۵۰۵مطابك فرمان ( )۱۶۹موریاه  ۱مارب نافا گردیاده
بمیان یواهد آمد .

فصلَششم َ
امورَمالی َ
مادۀَسیَوچارمَ َ
تیصیصات و ا تبارات مورد ضرورت برا اجرا این لانون و مبالػ مرباوط باه اداره و اجراآتی اه در زمیناه اصاححات
ارض بعمل م آید در بودجه موم ممل ت منهور و در ایتیار اداره اصححات ارض لرار داده میشود .
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مادۀَسیَوَپنجمَ َ

اسناد لباله ها زمین ها توزیع شده بطور امانت به بانک زرا ت افؽانستان تحویل داده میشود و بانک م کور باه وکالات
دولت م لؾ است الساط سالیانه مت اشیاص را از درک لیمت زمین حصول نماید .

ازمبالػ حصول شده فوق و در صورت دم ت افو به استفاده از کمک مال دولت که اندازه ان همه ساله در بودجه موم
کشور پیشبین و منهور میشود طلبات مال ین بابت لیمت زمینها استمحک شده شان به الساط سالیانه تادیه میگردد .
مادۀَسیَوَششمَ َ

بانک ان شاؾ زرا ت مؤهؾ است در مناطمی ه بموجب اح ام این لانون توزیع زمین تحت اجراء گرفته میشود نیازمند
کریدت مستحمین زمین را لبح تحت مطالعه لرار داده و برا هر منطمه پروگرام یاص مؤثر و مم ن ماورد ضارورت را
طرح و بعد منهور شورایعال یویش بمعرر اجراء لرار دهد .
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فصلَهفتم َ
احکامَمتفرقه َ
مادۀَسیَوَهفتمَ َ
استمحک زمین ها مازاد نصاؾ ولت صورت گرفته میتواند که ابحؼیاه رسام لبلا شاور درسااحۀ ماورد نهار صاادر
گردد .تا زمانی ه زمین ها مازاد نصاب مندرج ماادۀ (دوم) ایان لاانون اساتمحک میگاردد ماال ین باه بهاره بارادار زماین
ها م کور ادامه میدهند .
مادۀَسیَوهشتمَ َ
شیصی ه زمین برایش توزیع گردیده تا ولتی ه الساط م مل لیمت زمین را نپردازد وسایر م لفیت ها یویش را ادا ن ناد
به هیچ صورت نمیتواند مل یت زمین را بشیص دیگر انتمال دهد و یا آنرا تحت تضمین لرار دهد .
مادۀَسیَونهمَ َ
یرید و فروش زمین مطابك ممررات که ازطرؾ شورا طرح میگردد صورت میگیرد .

AC
KU

مادۀَچهلمَ َ

هرگاه شیصی ه زمین به او داده شده سه لسط از الساط سالیانه مات یاود را بادون ا ر معماول تادیاه ن ناد و یاا باا وجاود
صدور ابحؼیه رسم حاضر به تادیۀ الساط مت کره نگردد ی زمین دوبااره باه دولات مساترد و مطاابك اح اام ایان لاانون باه
شیص دیگر توزیع میگردد .
مادۀَچهلَوَیکم َ

تمام اجاراآت ادار مرباوط باه نمال و انتماال اراضا کاه طباك اح اام ایان لاانون یاک طارؾ آن دولات باشاد بادون هرگوناه
محصول و وارر انجام میگردد .
مادۀَچهلَودوم َ

مالیه زمین توزیع شده مطابك اح ام لانون مالیات اراض از تاریخ تسلیم ازمالک جدید گرفته میشود .
مادۀَچهلَوَسومَ َ
در صورتی ه شیص بدون

ر معمول زمین مرباوط یاود را تارک گویاد و درطاول مادت ششاماه بااال زماین باه کشات و

زرا ت نپردازد زمینش مسترد میگردد و طبك اح ام این لانون به اشیاص واجد شرایط توزیع میگردد .
مادۀَچهلَوَچهارمَ َ
شور بمنهور تطبیك اح ام این لانون ممررات و لوایح طرح و بعد از ط مراحل لانون بمعرر تطبیك لرار میدهد .
مادۀَچهلَوَپنجمَ َ
این لانون یک سال بعد از نشر در جریده رسم ناف است .
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