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نظامنامۀ

ناقلین بسمت قطغن

(در مطبع دائرۀ تحریرات مجلس عالی وزرا طبع گردید)

 ۴میزان سنه ۱۳۰۲

تعداد طبع  )۲۰۰۰(....................................................................................جلد

بسم هللا خیر االسمآء
نظامنامۀ ناقلین بسمت قطغن
قاعدۀ
( -: )1کسانیکه ازاهالی والیت کابل وحکومتی های اعالی سمت شرقی وجنوبی بزمین داری والیت قطغن راغب باشند ،و
روانۀ قطغن میشوند  ،نائب الحکومۀ قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت شان مطابق مواد این نظامنامه مکلف
و موظف شمرده میشوند .
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( -: )۲مطابق نظامنامۀ تفریقق وظقایف حکقاد مقدیر زراعقت قطغقن قبقل از رسقیدن نقاقلین زمقین هقای قطغقن را بنظقر دققت
گرفته وبرای اسکان ناقلین همه استحضارات اولیه را اجرا میدارد ،ازآنجملقۀ زمینکقه حقاال آب داشقته وبقرای اسقکان نقاقلین
تیار باشد مشخص میکند ،وتعداد نفری ناقلین که درین زمین ها سکونت واگذار کرده میتوانند تعیین میکند.
( )۳مدیر زراعت بذریعۀ نائب الحکومه ازمقدار زمین وگنجایش مققدار نفقو
وزارت داخلیه مطابق اطالا مدیر زراعت قطغن حصۀ تعداد نفو

نقاقلین بقوزارت داخلیقه فقوراً اطقالا میقدارد،

والیت کابل وسمت شرقی وجنوبی را تفریق کرده بآنها

خبر میرساند  ،والی کابل وحکاد اعالی سمت مشرقی وجنوبی مطابق اطالا وزارت داخلیه اعالن کقرده کسقانیکه خقواهش
رفتن را داشته باشند روانۀ قطغن میدارند.

( -: )۴عالوه برزمین هائیکه به تحت جوی آب میباشند ،نائب الحکومه ومدیر زراعت قطغن مکلف وموظف هستند که سقر
رشتۀ نهر حضرت اماد صاحب وامثال آنرا نیز مالحظه میکند ،نائب الحکومه بذریعۀ مدیر زراعقت قطغقن میمقایش آنهایکقه
جدید کشیده میشود تعیین میدارد وبرای کشیدن آنهقار مقذکوره بذریعقۀ وزارت تجقارت تخصیصقات الزمقۀ منظقوری حاصقل
میدارد .
( -: )۵بعد ازمنظوری تخصیصات مدیر زراعت تقاری افتتقاو واختتقاد کقار ومققدار زمقین ومققدار گنجقایش تعقداد نفقو

را

بصوابدید نائب الحکومه تعیین میدارد ،وبعد از اختتاد کار مطابق تفصیالت فوق ازاختتاد کار ومقدار زمین ومقدار گنجقایش
تعداد نفو

بقوزارت داخلیقه اطقالا میقدارد ،وزارت داخلیقه نیقز موافقق تفصقیالت فقوق حصقص والیقت کابقل وحکومتیهقای

اعالی سمت مشرقی وجنوبی را مشخص کرده برای والی والیت کابل وحکاد اعالی سقمت مشقرقی وجنقوبی اخبقار مینمایقد
والی کابل وحکاد سمت شرقی وجنوبی مطابق اطالا وزارت داخلیه برای اهالی متعلقۀ حکومت خقود اشقتهار کقرده مطقابق
تفصیالت این نظامنامه کسانیکه آرزوی زمین داری قطغن را داشقته باشقند آنهقا را بطقرف قطغقن روانقه میدارنقد ویق
1

سقند

بناد نائب الحکومۀ قطغن ازطرف والی کابل یا حکاد اعقالی سقمت مشقرقی وسقمت جنقوبی کقه تعقداد نفقو
سابقۀ شان مندرج باشد برای اشخاصیکه بعالقۀ قطغن میروند داده می شود ،همچنان ی

وجقای سقکونت

رامورت نفری مذکور را بوزارت

داخلیه میدهند .
صورت اسکان ناقلین
( -: )۶صورت انتقال ناقلین اهالی والیت کابل و حکومتی های اعالی سمت مشرقی وجنوبی درنواحی قطغن و تعیین جقای
برای اسکان ناقلین وصورت اسکان شان با معافیاتیکه ازطرف دولت داده میشود مطابق مواد این نظامنامه تعمیل میشود.
( -: )۷کسانیکه با عیالداری خود از رعایقای حکقومتی تعلققۀ کابقل وحکقومتی هقای اعقالی سقمت مشقرقی وجنقوبی خقواهش
زمین داری و رفتن قطغن را داشته باشند برای ترفیۀ حال اوشان معافیات ذیل داده میشود -:
الف  -:برای هر فرد ذکور واناثیۀ خانه واری که هفت ساله ویقا بقاال باشقد فقی نفقر هشقت جریقب زمقین آبقی از اراضقی کقه
برای ناقلین مخصوص ومعین میشود در عالقه نواحی حکومت قطغن داده میشود .
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ب  -:قیمت زمین مذکور ازطرف ناقلین فی جریب یکشاهی بخزینۀ دولت تسلید میشود ،نائقب الحکومقۀ قطغقن بموجقب مقادۀ
( )1۰نظامنامۀ فروش اراضی قبالۀ شرعي برای ناقلین میدهد .

ج  -:برای بذر افشانی سال اول فی جریب ( ۴سیر) گندد وجو بضمانت همدیگر داده میشود ،وبعد ازسه سال در ظرف سقه
سال وام

بقرار تسعیرهمان سال اول گرفته میشود .

د  -:برای چهقل جریقب زمقین دو صقد رومیقه عقو

قیمقت خریقد قلبقه وغیقره سقامان زمقین داری بضقمانت همقدیگر بطقور

تقاوی داده میشود ،بعد از سه سال در ظرف سه سال گرفته می شود .
ه  -:از اول کشت شش سال کامل ازمالیات دیوانی معاف میباشند .
و  -:از اول سال هفتد الی سه سال کامل مناصفۀ مالیقۀ ملوانشقری
ملوانشری

گرفتقه میشقود ،وبعقد از اکمقال سقه سقال مقذکوره موافقق

مالیه گرفته میشود .

ز  -:محصول مال مواشی که نقاقلین بقا خقود در قطغقن آورده باشقند  ،در اول آمقدن شقان سقیاهه میشقود ودر مقدت سقه سقال
ازمحصول معاف میباشند ونیز از محصول گاو قلبۀ کقه در قطغقن بققدر احتیقاج زراعقت زمقین خقود خریقداری میدارنقد سقه
سال معاف هستند .
و  -:محصققول سققرخانه کققه فققی خانققه وارده رومیققه مقققرر اسققت ناقلینیکققه بموجققب مققواد ایققن نظامنامققه روان قۀ قطغققن میشققوند
درمدت سه سال ازمحصول سرخانه معاف گفته میشوند .

۲

( -:)۸تعیین زمین ومحل سکونت ناقلین وتعیین وتفریق زمین برای ناقلین وهمه معامالتیکه برای اسکان نقاقلین تعلقق داشقته
باشد ازجملۀ وظایف مجل

مشاوره شمرده میشود .

( -: )۹امتیازاتیکققه بققرای نققاقلین دریققن نظامنامققه مشققخص شققده اسققت مطققابق تجققویز مجل ق

مشققوره ازطققرف مسققتوفی ویققا

مأمورین مالیه بمصرف رسانیده میشود ،وصورت حساب این مصرف مطابق نظامنامۀ محاسبه مجری داده می شود.
( -: )1۰مجال

مشاوره درهرماه ی

رامورت اجراآت خود را بذریعقۀ مسقتوفی بقوزارت داخلیقه میفرسقتند دریقن رامقورت

صورت اسکان وتعداد شان ومقداریکه ازقسد زمین وغیره معافیات داده شده است علحده علحده نشان میدهند وزارت داخلیه
اقسامیکه الزد اطالا حکومتی محلی مسکن اصلی همان ناقلین الزد می بیند اطالا میدارد .
( -:)11مستوفی ومأمورین مالیۀ قطغن جدول امالک را عندالطلب باین مجال

ناقلین میدهند .

( -:)1۲باجرای این نظامنامه وزارت داخلیه مکلف است .
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ادخال واجرای احکاد این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت امر ومنظور فرمودید .

۳

