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ر

 سیزه

ناک،ر رقانونرلهرحکمونورسهرسم،ردراغی   درهیوادرټولورمستحقوروګړورتهردرتوانروړرکورونوردرچمتورکولورپهرموخهردرهیوادردراساس 

رسیستمررامنځتهرکولراړینردي.ردرکورونور رردوامدارهراورانعطافرمنونک  رکورۍردرستونزېردرلمنځهروړلورترڅنګ،ردرمل  رتولیدردرب  

رپهر .ردرکورونورپهرچمتورکولورک   
رمستقیمهرتوګهردرکاريرفرصتونوردررامنځتهرکولورالملرګرخ  اقتصادردرودېراورپهرمستقیمهراورغی 

رتوګهردوهرموضوعاتردربحثروړردي  :عموم 

هررراکړهرورکړهرور رتررټولورسیر رلومړی:ردرکورررانیولرښاب   رتررسهرکوي.رپهردارس  ردرخپلرژوندرپهراوږدورک  رزیاترهررخلکرب   رتوګهريرخ  

ردي،ردرخپلرعایدر ردرفقررپهردررشلرک   رخ  
راوریارهغهرکورب  ،ردرخپلرعایدرڅلورمهربرخهراوربیوزل   

رکورب  رعایدرلرونک   
ردرمنځن  خ  

ر رزیاتهربرخهردرکورررانیولورلپارهرځانګړېرکوي.ردرکورونورپهربیهرک  ردروګړیتررنیماب    
ربدلونرکیدایرس  وراورکورنیورپهرهررکوچن 

ېرولري راغی   انیدونک   .ژوندانهررناوړهراورنهرجی 

رپهر رتهرنهرپاملرنه،رپهرځانگړيررتوګهررپهرلویورښارونورک   
رعاديرلوړیدلراوردېربرخ  ،ردرکورونوردربیورغی  رخ   دویم:رتجربورښودل 

ریورلړرستونزې ربرخورک  وراورآنرسیاس  ردرڅنډېرتهرکیدورالرراقتصادي،رټولنی   رپهرلویورښارونورک  يررامنځتهرکويراورپهرپایرک  ملرکی  ي

هرکوي راغی   راقتصادردرودېرپرربهی  ررسم   .اوردرغی 

وراوراقتصاديرسکتورونورسهرپهرپورهرهمغږۍردرمنابعوردربیارویش،ردر لهرهمدېراملهردرکورونورتولیدراورعرضهربایدرلهرنورورټولنی  

ررنابرابریوردرراکمولوراوردر  
رپهرتوګهروکارولرس  روسیل   

من  رتعادلردررامنځتهرکیدورپهرموخهردراغی     .ټولنی  

.رلهر  
رالملرګرخ   

راورهوساین  راورخلکوردرسوکال   
ردرټولن  ردهرخ    

هرشتمن  هرټولنی   ریوهربنسټی   رنده،ربلک   
روداب  کورریوازېریوهرفزیک 

ردرجوړلورپررمهال،ردرټولورخواووردرنظرونوردران ردرهمغږۍراوردرهمدېراملهردردېرپالیس  عکاسراوردرکورجوړولورپهرسکتوررک 

رترسهرشويردي  
رناسنر   

رګن   
ردرمشورېراورنظررغوښتن   .مالکیتردرحسرردرپیاوړيرکولورپهرموخهرپهرمرکزراوروالیتونورک 

ردرنوېررامنځتهرشوېرتقاضاردرپورهرکولورلپارهرهررکالرلهر رپهرښارونورک   
نويررپورېرر۴۴۰۰۰څخهرتررر۴۱۰۰۰درراټکلونورلهرمخ 

رلهر رخ   رحالرک   .سلنهرپورېرخلکردعرضهرشویورکورونوردررانیولورتوانرنهرلرير۹۵څخهرتررر۹۰کورونورتهراړتیارده.رپهرداس 

رپهربنسټرجوړهرشويرده.ردرکوررجوړولوردرسکتورردر روفاق،رتوافقر)سازګاري(راورروڼوال 
ردربرابرۍ،ردرټولورگډون،رټولنی   دارپالیس 

یکانوردرپارهردرمناس منورسیستمونوررارمنځتهرکول،ردرکوررجوړولوردرسکتورردرودېرلهرپارهرردرټولورس  ایطوربرابرولراوردراغی   بورس 

منهررګټهراخیستنهر رامالکوررڅخهراغی    
راوردولنر رساحوردرپراخیدورمخنیویر،ردرځمک   

رپالب  ایطورودهرراورځواکمنتیار،ردرغی  رس  مشارکنر

ي  .دردېرپالیس ردرعمدهرموخورڅخهرگڼلرکی  ي

،رپالنرجوړونه،رنورم،رسټنډرډراورډیزاینراوردردارپال رتامی   ،رمال  رعبارترديرله:ررحکومتول  رلريرخ    
ېرستن  رپنځهربنسټی   یس 

رورتهر رستونزېرپهرګوتهرشويرشوېراوردرپالیسیوردرتوضیحاتورپهرچوکاټرک   
رسکتوررنقشراورونډهراخیستنه.ردرهرېربرخ  خصوص 

 .ځانګړېرحلرالرېروړاندېرشويردي

رهمرردرکوررجوړولور رسیم  رښاري،رنیمهررښاريراورکلیوال  ردرکوررجوړولورټولرموضوعات،رخ   رپهرافغانستانرک  رپهرټولهرک  پالیس 

ربیانرشويردي،ر رک  رديرررانغاړي،رکهرڅهرهمردرهیوادرپهرکچهردرکوررجوړولوراړوندرټولرموضوعاترپهردېرپاليس  پهرکرشامل 

رنیولرشوېددېرتررڅنګردرځانګړورښاريریارکلیوالورسیمورلپارهر رپهرنظررک  رهمرپهرک  رځانګړېرطرخ   
  .ځن 

ر ردرهرېرپالیس  رپک  يرهمرترتیبرشوېردهرخ   اتی   رسیر  
ایطورسهرسمهرتطبیقر ددېرپالیس ردرجوړولورترڅنګ،ردرهیوادراړتیاووراورس 

رمهالرویش،ربودجهرراوردرتطبیقرمسوولرپهرنښهرشویردی  
رتهرپهرکتورسه،ردرهغ   .اورحلرالرېررډولراورڅرنګوال 
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رربنسټ  درپالیس 

رقانونردر ردرافغانستانردراساس  رترتیبرشوېردهر۱۴دارپالیس  رمادېرپهررڼارک   .م 

دولترمستحقوراتباعورتهردرهستوگنځاىردربرابرولورپهرمنظورراوردرعامهرملكيتونوردروېشرلپاره،ردرقانونرلهرحكمونورسهرسمراور)

ر ونهرنيس  رالزمرتدبی  رامكاناتورپهرحدودورک   ) .درمال 

رلرلیدردر  پالیس 

 ټولورافغانانورتهرمناسبر،رخونديراوردرتوانروړرکور 

ر  
رموخ   درکوررجوړولورپالیس 

 ایطوربروابرول؛   مناسبرکوررتهرالسسردرهررافغانرحقردی؛ردردېرحقردرتحققرلپارهردرس 

 ربدلول راقتصادردرودېرپهرماشی    درکوررجوړولورسکتورردرمل 

 راور ایطورربرابرولراور-ټولدرکوررجوړولوردرپایښترلرونک  شمولهرسکتورردررامنځتهرکیدورلپارهردرمشارکتر)ګډون(ردرس 

 پیاوړيرکول؛

 ناکرسیستمرررارمنځتهرر ټولورښاروندانور)شهروندانو(رتهردرمناسبراورتوانروړرکورردرچمتورکولورلپارهردررتمویلردراغی  

 .کول

 منتیارزیاتول ردراغی   رپهربرخهرک   
 2.درکورردرتولیدراورعرص 

 رپرمختیادر درپیاوړتیار  resilience  ،راوردرهیوادردرښارونوردرمقاومت sustainable development پایښترلرونک 

رسیموردررپراختیارمخنیوی ررسم  راورغی   
رپالب   .پهرموخهردرغی 

 رځمکوراورامالکورڅخهرګټهراخیستل  
  .درکوررجوړولوردرپروژوردرتطبیقراورتمویلرپهرموخهرلهردولنر

رراصور  لدرپالیس 

ردرالندېراصولورپرربنسټرترتیبرشوېرده  :درکوررجوړولورپالیس 

رپهراړهرډاډرتررالسهرکولراوررربرابري:ر ونوردرالسس  کورونورتهردرټولورخلکوراورپهرځانګړېرتوګهردرزیانمنرشویوراورلږرعایدرلرونکورقش 

ناکوراورکارندهراقداماتورکول ردراغی    .پهردېربرخهرک 

رګډون:ر روړروي،ردرکوررجوړولوردرسکټورردرټولوردرکوررجوړولوردرټولی   ردرټولورلپارهردرالسس  رسیستمرپراختیارخ   پایښترلرونک 

ایطربرابررکړير ردولتردرټولورخواووردرهمکارۍرراورهمغږۍرلپارهرمناسبرس  يرخ   دخیلورخواوورګډرمسؤلیتردی.راړتیارلیدلرکی  ي

منهررتوګهرګټهررپور رڅوردرټولورظرفیتونوراورامکاناتورڅخهرپهراغی    
 .رتهرکړلرس 

رډولرځوابررپایښت:ر  راوسنیوراړتیاوورتهرپهرداس  رنیولرشویردیرخ   رځکهردریوراصلرپهرتوګهرپهرنظررک  پایښترپهردېرپالیس رک 

رلهرمنابعورڅخهردرامکانرترربریدهر .ردارپالیس   
یالراوردرراتلونکیورنسلونوروړتیاوورتهرزیانرونهررسولرس  ردرژوندانهرچاپی  رخ    

وویلرس 

رکا ناک 
راغی   راورراتلونک   

رپهرمدیریت،ردرټکنالوژۍرپهرپراختیاراوردربنسټونورپهربدلونرتمرکزرکويرتررڅوراوسن   
،ردرپانګوب   

ررراخیستن 

ر  
راړتیاووردرپورهرکولورپهرموخهرپیاوړيرس   

 .ظرفیتونهردرانساب 

وررسمونرمنل:ر  ایطوراوردرټولنی   ردرجغرافیویرس  رډولربیانرشويرديرخ   ړتیاوورډلوراوریارټولنوردراوړاندیزرشویراقداماترپهرداس 

راورر  
رومنلرس  مرپهرپورهراندازهردانعطافروړردیرتررڅوربدلونونهرپهرک  رکولورمیکانی   ردرعمل   

راوردرهغ   
سهربرابرروي.ردرپالیس ررموخ 

ر  
رس  مونهررپهرښهرډولرپل 

رمیکانی    
راورڅارب   

ردرارزوب   .پهرپایلهرک 

رپیوستونر:ر  ردرکوررجوړولوردرسکتورررټولی   دررټولوربرخوراورراړوندهرادارورتررمنځرهمغږيراورهمکاريررارمنځتهرکويراوردارپالیس 

رکړنالرربرابروي  .موخورتهردررسیدورلپارهرجامعراورمالتړرکوونک 
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ررروڼتیاراورځوابرورکول:ر   
رلپارهرځین  ردرروڼتیاردرتضمی   رچارورک  راورخصوص   

رربهردرکوررجوړولوراړوندرپهرټولوردولنر دارپالیس 

منروياقداماتروړاند راغی   ربنسټونورباندېردرخلکوردرباورراورډاډرپهرزیاتیدورک   
ردارکارربهردرځوابرویلوراورپهردولنر  .ېرکړي.رخ  

Iر .ر  درکوررجوړولوردرسکتوررحکومتول 

رپورېر ،رزیربناراورځمک  ،راقتصادراوربانکوال   
رسکتورونورلکهرصنعت،رکرب  راورخصوص   

درکوررجوړولوردرسکتوررپراختیاردردولنر

رده.ردر رتړل   
،روالینر تهرراستنېدونکوروزارت،ردټولګټوروزارت،رښاروال  روزارت،ردرکډوالوراوربی  ښاررجوړولوراورځمکوروزارت،ردمالن  

رزونردرپراختیارخپلواکهراداره،راړوندېرتصدۍ،ر  
،ردرسیمهرایزورارګانونورخپلواکهراداره،ربانکونه،ردرپالزمین   

رشورارګاب  ،رمحل   
شوراګاب 

ک رادارهردراړوندهراداروردرافغانستانردربریښنارس  کتراوردرافغانستانردرنورمراورسټنډردرمل  ت،ردرښاريراوبوررسولوراورفاضلرابرس 

رردرکوررجوړولوردرسکتورررمهمراړخونهرر رګټهراخیستونک  رادارېراوراصل  رنړیوال  ربنسټونهراورپوهنتونونه،ریورشمی 
نی   ړ پهرتوګه؛رررڅی 

ي  .ګڼلرکی  ي

رښهرحکوم ررامنځتهردرکوررجوړولورپهرسکټروررک  راړیک    
ردرټولوراړوندهرخواوورتررمنځرهمغږيرراورس  ررددېرایجابرکويرخ   تول 

.ردرټولوراړوندهرخواوورتررمنځردردندوراورمسؤلیتونورتفکیکرموجودرويراوردویرټولریورځایردرگډورموخوردرتررالسهرکولورلپارهر  
س 

ردرکوررج رهمدارډولرددېرایجابرکويرخ   رپهرگډهرحرکتروکړي.رښهرحکومتول  رخواوېراوربنسټونهرخپل  رروړولوردرسکټوررټول 

راوردرکورر  
رسکتوررباوررتررالسهررس  رلهرارزښتونورسهربرابرېرکړيرتررڅوردرخلکوراورخصوص   

ردرروڼتیارراورحسابروررکوب   
کړب 

ر  
ردردویردرگډونررالملرس   .جوړولورپهرسکتوررک 

ردرمسکنردرپروژور رتصدۍرخ   ورځایدرکوررجوړولوردرتصدۍربدلولرپهریوېرداس  رکولوراورڅاررمسؤلیترولري؛ردراستوګنی   ونوردرپل 

ردرروڼتی ر)حفظراورمراقبت(رپهرپارردرراپارتمانونوردرڅښتنانوردراتحادیور)ټولنو(ررامنځرتهرکولراورپهراړوندهرادارورک   
راورڅارب   

راردرساتن 

ر راوردرکوررجوړولورپهرسکتوررک  رلهرمنځهریوس  رپورتن  رستونزېرتررډیرېرکخ    
رحکومتول رتدودولرکولرس    

  .هرالرهرهوارهرکړيرس 

 محدودیتونه

رنهروه؛ردرکوررجوړولورپهرسکټوررر .1 ربریال  ،ردرکوررجوړولورتصديردرکوررجوړولورپهربرخهرک  هرک 
ریوهرنیمهرلسی   پهروروسنر 

ر راوسن   رتصدۍک   
ردولنر رلهراملهردرکوررجوړولوردرپروګرامونورلهرعمل  رمحدودیتونوراوردرسچینوردرکموال   

ولورکرر،رقانوب 

 عاجزردي؛

رتقاضاردرپورهرکولور .2 رستونزورلهراملهردرکورونورلپارهردرزیاتیدونک   
درکوررجوړولورسکتوريرادارېردرساختاريراورظرفینر

 توانرنلري؛

رنهردي؛ .3 مونهرځوابرویونک  رمیکانی    
راوسن    درمسکنردرپروژوردرمدیریترپهربرخهرک 

ردرحسابرورکولوراوررجوړولورپهدرکورر .4 مونورکمزورتیا؛رسکتوررک   روڼتیاردرمیکانی  

مرنشتوال؛ .5 منرمیکانی   ردرپارهردراغی    
راورڅارب   

 درهستوگنو،رودانیوراورښارګوټوردرساتن 

ردراوسیدورلهرکلتوررسهرکمهرلیوالتیا .6 رپهراپارتمانونورک   .پهرځینورښارونورک 

 

ررتوضیحات  درپالیس 

رپهرتفصی ردرتوضیحاتورپهرچوکاټرک   :لرسهرالندېروړاندېرشويرديحلرالرېردرپالیس 

رادارېریا.۱  
راوسن  رتصديرپهرافغانرکوررجوړوب   

 بدلول  Afghan Housing Authority درکوررجوړوب 

رتقاضارپهروړاندېر يرتررڅورکورونورتهردرزیاتېدونک  درکوررجوړولوردرتصدۍردرهویتررددېرلپارهرپهرافغانرکوررجوړولورادارېربدلی  ي

ر  
،ردرکوررجوړوب   

ررځوابروویلرس   
،رڅارراورهمغږۍرظرفیتونهرپیاوړېرس   

ردرپالنرجوړوب    .پهرسکتوررک 
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رسکتوررسهرپهرمشارکتردرکوررجوړولوردرپروژوردرپالنولو،رمدیریتراورتطبیقرمسؤلیترپهرغاړهرلريراوردر دارادارهربهردرخصوص 

ونورپررمخریورتهرپامرسهرخپلرفعالیتاداريرجوړښترلهرپلوهربهردرښاررجوړولوراورځمکوروزارترترراثررالندېراورددغهروزارترپالیس

ي رتنظیمی  ي  .وړي.ردریادېرادارېردرفعالیترډولراوراجرااتربهرپهریوهرجالرمقررهرک 

رکولورردمعینیتررامنځتهرکول.2   درخصوص 

راور يرتررڅوررپایښترلرونک  رپهردېرموخهررامنځرتهرکی  ي رکولورمعینیتردرښاررجوړولوراورځمکوروزارترپهرچوکاټرک  درخصوص 

رلهرالرېراوردرمسکن،رسوداګرۍ،ررتوان  
راخیستن    

رځمکوراورامالکورڅخهردرمؤثرېرګنر  
راورلهردولنر وړرمسکنرتهردرښاروندانوردرالسس 

رکولورسهر راوراجارېردررڼوراورآسانورپروګرامونورپهرپل  ردرمشارکت،رخرڅالو،رکراب   راورعامهرخدمتونورپهرسکتورونورک   
صنعت،رکرب 

ر يرکړيردرژوندانهردرکیفیتردرلوړوال  ررهی  راقتصادردرپراختیاربهی     .اوردرمل 

ي رتنظیمی  ي  . .درخصوصرکولوردرمعینیتردررامنځتهرکیدلوراورفعالیتررډولربهرپهریورجالرطرزرالعملرک 

رحکومتول ر.۳ ونیک  ردرالکیر   دودول (E-Governance) دکوررجوړولورپهرسکتوررک 

مدیریت،رهمغږۍراوراړیکوراورښاروندانورتهردرښورخدمتونوردروړاندېرکولوردرښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرکوررجوړولوردرپروژوردر

ردودوي رحکومتول  ردرمؤثریتراورروڼتیاررامنځرتهرکولورپهرموخهربریښناب    .پهربرخورک 

ردرروڼتیاردودولراورپیاوړېرکول.۴  درکوررجوړولورپهرسکتوررک 

رخلکراوراړوندهربنسټونهرپرروختراطالعاتورتهرالسر ،ردرښاررجوړولوراورځددېرلپارهرخ    
مکورسرولريراورشکایتونورتهررسیدنهروس 

ربهرسوداگریزرفرصتونه،ر رپهردغهرسیستمرک   
رسیستمررارمنځتهرکوي.ردراطالعررسوب   

راورشکایتونورتهردررسیدب   
وزارتردراطالعررسوب 

ر  
ردرنمروراوراپارتمانونوروېش،ردرکوررجوړولوردرسکتورالستهرراوړب   

،ردرهستوگن  رپروس   
رپالرتدارکابر   .نونهرشاملرويراورپرمختیاب  

رلپارهردراپارتمانونوردرمالکانوردراتحادیو .۵  
راورڅارب   

  جوړول  (Home Owners Association)درساتن 

ردرکورونوردرمالکانور هرمجتمعرک 
رپهرموخهررپهرهرهراستوګنی    

راورڅارب   
رساتن    

وربالکونوردرس  ردراستوګنی   پهرښارګوټوراورمجتمعرګانورک 

رغړیتوبرولري.ردر رويراوردرکورونورټولرمالکانررپک  راساسنامورلرونک  ربایدردررسم  ي.ردغهراتحادب   اتحادیورجوړولراجباريرګڼلرکی  ي

رلهرغړورڅخهردرفیسونور راړوندرټولورچارورمسؤلیترپهرغاړهرلريراوردراتحادب    
راورڅارب   

ېرمجتمعردرساتن  ردراستوګنی   یادېراتحادب  

راورمسؤلیتونورپهراړهرجالرطرزرالعملردرراټولولورلهرالرېرتمویلی  ير ي.ردرکورونوردرمالکانورردراتحادیوردردرتسسیسرډول،رکاریرالیخ 

ی  .ترتیبی  ي

ردراوسیدلوردرفرهنگردودول  .۶   پهراپارتمانونورک 

ردراوسیدلوردرفرهنگردرد رپهراپارتمانرک  ۍک  اتی   دولورپروګرامروردرښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرعامهراړیکوراورعامهرپوهاويرپهرسیر

رديرمقررهر رشامل  رهمرپک  ردراپارتمانونورقبال  تهرځانگړېرپاملرنهرکوي.رهمدارنګهردرکوررجوړولوراورځمکوروزارتردرقبالورخ  

رژوندرتهروهڅوي رخلکربهرپهراپارتمانونورک   .ترتیبويرخ  

IIرتامی  ر    .ر  (Housing Finance) درکوررجوړلورمال 

راردرافغانستانردراوسیدونکور)ښاروندانو( ربنسټونورتهرمراجعهرنهرکويربلک  یتردرکورونوردرجوړولورلپارهربانکونوراورمال  ړرغوڅراکیر

رسپمارکړي.ردرافغانستانردولتردردغورستونزوردرهوارولور رڅوردرکوررجوړولوریاراخیستلورلپارهرپورهرپیس  ديرکلونهرانتظارروباس 

رخن iاوردرکوررجوړولوردراوږدمهال  
ېرکولورپهرموخهرپهرپورونورپرروړاندېردرقانوب  ررر2۰۰۹ډونوردرلی  رراکړورورکړورک  رپهربانک  کالرک 

رمنقولوراموالورلپارهردرمسکنردررهنرقانونرتصویبرکړ   .درغی 

ریادرقانونردرمسکنر رچوکاټررامنځتهرکولروه.  
ردرمسکنردررهنرلپارهردرقانوب  ددغهرقانونردرتصویبرموخهرپهرافغانستانرک 

راوررهنرر)کورونو(ردررهنرلپارهردرمناسبور ایط،ردررهنر)پور(راخیستونک  رس  ایطوررامنځتهرکول،ردرکوررجوړولوردرپورردرتوافقنام 
س 

ر رمکلفیتونهراورمسؤلیتونهردرترربحثرالندېرنیول    .)پور(رورکوونک 

ردر رپهرهیوادرک  ربریالرنهرووراورورنهرتوانیدورخ   ربازاررک  رپهررسم  هنر)پور(ربازارررررمګررلهربدهرمرغهردغهرقانونردرتمویلرپهربرخهرک 

  .رامنځتهرکړي
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ردر ردي،ردارپهردېرمارنارخ   رتررډیرهرپهرجاريراورلنډرمهالهرحسابونورک  رموجودېرپیس  رسیسټمرک  لهربلهراړخهردرافغانستانرپهربانک 

رسیالیت  
ر (liquidity) اوږدمهالهرپورونوردرورکړېرلپارهرکاف   

رکورب   
درکورونوروجودرنلريرنورلهرهمدېراملهراوسمهالرډیرېرافغاب 

رمحصوالتورنهر ربانک  رثابترعایدراوردراسالم  رسچینورتهرالسسرنهرلري.ررلهربلهراړخه،ردرافغانانورټیټراورغی  یدورلپارهرمال  درپی 

ردرتمویلرلهرعمدهرننګونورڅخهردي  
   .موجودیتردرکورجوړوب 

ردرکوررجوړولوردررهنردرقانونربیارکتنه،ردرکوررجوړولوردرپراختیاردرصندوقرجوړول ربانک  یعترسهرسمردراسالم  ر،ردراسالمرس 

ر ردرکوررجوړولوردرسکتورردرمال   
ردرمرکزرجوړولرکیدایرس   

محصوالتوررارمنځتهرکولراورپیاوړتیاراوردرجایدادونوردرارزښتردرټاکن 

ایطورپهررامنځتهرکولورر رلپارهردرمناسبورس  رتامی   راوردرکوررجوړولوردرمال  رستونزېرلمنځهریوس  رپهربرخهرک 
رتامی     .رمرستهروکړيک 

 محدودیتونه

یالرنشتوال؛ .1 رچاپی   
 دررهنردربازاررلپارهردرمناسبرقانوب 

ر .2 رسیستمرک  رترررماهیت (liquidity) سیالیتردرموجودردافغانستانرپهربانک  ردیرخ   جاريراورلنډرمهالهررډیرهرلهداس 

ردرکوررجوړولوردراوږدېرمودېرپورونور لپارهرمناسبرنهردیراورلهرخطرونورسهرملرمیعاديرحسابونورڅخهرتشکیلرشویردیرخ  

 دی؛

رلهراملهر .3 رديرخ   رثابترعایدردرلودونک  ردردرهیوادرزیاترهروګړيردرټیټراورغی  ېرکوررجوړولورپهرموخهردراوږدېرمودررب  

 پورونورلپارهردرهغويرالسسرمحدودرکړی؛

ردرمسکنرلپارهردراوږدمهالهرتمویلرسیستمرنهر .4 رسیستمرک  رګڼرردیررامنځتهرشوی،رهمداردلیلردیدرهیوادرپهربانک  خ  

رسیسټمونورتهرمخهرکوي؛ رمال  ررسم  رغی   
رکورب     شمی 

ربنسټونورنشتوال؛ .5 ردرجایدادونوردرارزښتردرټاکلورلپارهردرتخصص   پهرافغانستانرک 

ر .6 رفعالیترکوي،ردرپورراندازهرب   رسکټوررک  ردرمسکنرپهرمال  پرتلهرډیرهرکمهررارپهدرتقاضکوچنیورپورونورهغهربنسټونهرخ  

رلوړهرده؛  اورټکټانهرب  

کتونورتهردرلنډر  .7 ورس  رلهراملهردرکورونوردرجوړولورلپارهرودانی   رپهرتوګهرپهرايښودلرشوورشتمنیوردرباورردرنشتوال 
درتضمی  

  مهالهرپورونورنهرورکول؛

ردردر .8 رپیاوړيرربیم  ررسیستمرنشتوال  ردر (Premium) اوردرحقرالبیم  ،رپوررورکونک  یکولورپهررلوړوال  پورونوردرخطرردرس 

رلهرستونزورسهرمخرکړي   .موخهردربیمهرورکونکورپهرپیدارکولورک 

 درپالیس رتوضیحات

رپهرتفصیلرسهرالندېروړاندېرشويردي ردرتوضیحاتورپهرچوکاټرک   :حلرالرېردرپالیس 

رپورر)رهن(ردرقانونرعیارولرر(ردر)مسکنردرکورونور .1  کولرراورپل 

رڅرګندراوردردرکوررجوړولورلپارهرردر ردرکورونوردرپورر)رهنرمسکن(رپهربرخهرک  پورر)رهن(ردربازارررارمنځتهرکولورلپارهراړینهردهرخ  

ردرپورر .رلهرهمدېراملهراړینهردهرخ    
یالررارمنځتهرس  تطبیقروړرقانونرموجودرويرتررڅوردرپورر)رهن(ردربازاررلپارهرمناسبرچاپی 

راورتعدیالر  
ر)رهن(رموجودهرقانونرتهربیارکتنهروس  ،ربایدردراوسیدور)اقام  رقانونرپهرعیارولورک   

.ردررهنراوسن   
ررامنځتهرس  (رترپهرک 

راوردودیزررهن ،ردرذیدخلوربنسټونورصالحیتونهر (conventional)درحقرسلبولر)اخیستل(،ردرکوررتخلیه،ردراسالم  تررمنځرتوپی 

ردرت رخ    
رونیولرس    .طبیقروړرنهردياورمسؤلیتونهراورنوررابهامونهراورهغهرموضوعاترپهرپامرک 

 درکوررجوړولوردرپراختیاردرصندوقررارمنځتهرکول   .2     

ردندور ردردرېراساس  يرخ   رمدیریترپهرموخهررارمنځتهرکی  ي راورمال  درکوررجوړولوردرپراختیاررصندوقردرکوررجوړولوردرتمویلر

 :درلودونکربهروي
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ر •  دراسانتیاووربرابرول؛ liquidity    سیالیتردراوږدرمهالهرلپاره (financial institutions) بنسټونوردرمال 

ربنسټونورتهردرلنډېراوراوږدېرمودېرپورونورلپارهردرضمانتونورورکول؛ • رمال   درکوررجوړولورپهرسکتوررک 

رپروژورتمویل •  
 .درکوررجوړولوردردولنر

ي  :درکوررجوړولوردرپراختیارصندوقرلهرالندېرسچینورڅخهرتمویلی  ي

رځمکوراورامالکور •  
،رمشارکتر)عامهراورخصوص(ررراورپلوررلهردرکهرعواید؛ردردولنر  درکراب  

رتخصیص؛ • رڅخهردرکوررجوړولوردرپراختیارصندوقرتهرکلن  ربودخ     لهرمل 

رکولورلهردرکهرعواید؛ •  
 درخپلشورښارګوټوردرقانوب 

رلهردرکهرعواید؛ • ربنسټونوردرتضمی     دراوږدېرمودېردرپورونوراورمال 

رردرنړیوالوربانکونوراور •  پورونه؛ربنسټونوراوږدمهالهمال 

رپهرتوګهردرکارراخیستلورلهرالرېر • رامالکورڅخهردرتضمی    
 ونورتررالسهرکول؛اوربهرنیوربانکونورڅخهردرپورررلهرکورنیورلهردولنر

ردرمرستندویهرهیوادونوردربالرعوضهرمرستورپررمټردررغولرشووراپارتمانونورلهرخرڅالورڅخهرتررالسهرر • هغهرعوایدرخ  

ي؛   کی  ي

ول؛ •  درصکوکوردربازاررترررامنځتهرکیدوروروستهردرپورردراسنادوراورصکوکورخی 

 .درتقاعدرلهرصندوقرڅخهرتمویل •

ربانکوال رمحصوالتوررارمنځتهرکولر .3 ردراسالم    .کولرراورپیاوړيکوررجوړولورپهرسکتوررک 

رلهردودیزيربانکوال ر  
رکورب   

رحساسیتونورلهراملهرزیابر  
 

راورفرهنک  
.رلهرهمدېراملهردر (conventional) دردین  څخهرکاررنهراخل 

ي.ر يراورپیاوړيرکی  ي رمحصوالتررامنځتهرکی  ي ربانک  رراوږدرمهالهراسالم  افغانستانربانکرپهرهمکارۍردرکوررجوړولورپهررسکتوررک 

ردرپراختیارورکونکوررلپارهرلنډرمهالهرمحصوالترپی کتونوراوردرکوررجوړولورپهرسکتوررک 
ورس  ياهمداررنګهردرودانی      .وړيرکی  ي

 Real Estate Appraisal and Clearance) درجایدادونوراورملکیتونوردرارزښترټاکلوردرمرکزررارمنځتهرکول .4

Center) 

ردرستونزوردرهوارولورپهرموخه،ردرافغانستانربانکرپهرهمکارۍرسهردر درجایدادونوردربیوردرټاکلوراوردرمالکیتردرتثبیترپهربرخوررک 

ردرجایدادونوردرارزښتردرټاکلوراوراسنادوردرتثبیترمرکزررښاررجوړولوراورځمکور رکولوردرمعینیترپهرچوکاټرک  دروزارتردرخصوص 

  :جوړیږي.ردارمرکزربهرالندېردندېرپهرغاړهرلري

 رنیولورسهردرجایدادونوردرارزښتردرټاکلورلپارهردرالرښودرجوړول؛  درنړیوالورتجربورپهرنظررک 

 دالندېرخدمتونوروړانديرکول: 

 ځمکوراورجایدادونوردرارزښترټاکل؛در 

 درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردراړوندورریاستونورپهرهمکارۍرسهردرځمکوراورجایدادونوردرملکیتردراسنادورتثبیت؛  

 درځمکوراورجایدادونوراړوندهرشخړورهوارول.  

 ردرمتخصصینورتصدیق  ؛اورروزل (Certification)  درجایدادونوردرارزښتردټاکلورپهربرخهرک 

 ردرراپورونورتصدیق  
 درجایدادونوردرارزښترټاکلوردخپلواکورمتخصصینورلخواردرارزښتررټاکن 

 ي رلپارهرجالرکړنالرهرترتیبی  ي   .ددېرمرکزردرفعالیتراورکړنوردرڅرنګوال 

ردرفعالیترلپارهردرکوچنیورپورونوردربنسټونورهڅول .5  درکوررجوړولورپهرسکتوررک 
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يرڅوردردویردروړتیاوورلهرالرېردراوږدېرمودېرلپارهردرنغديراسانتیا ربنسټونهرهڅولرکی  ي رپوررورکوونک   
وورپهرورکولورسهرررکوچن 

ربنسټونهرخپلر ررپوررورکوونک   
راستفادهرکړيرڅورکوچن  رورتهراړتیارلريرپهرتمویلرک  رخ   رکوررجوړولوردرلومړيرپړاورپیس  درتدریخ  

روړاندېرکړي  .خدمتونهردکوررجوړولورپهرسکتوررک 

ردردرکوررجوړول .6 ردربیم   کولررخدمتونورپیاوړيورپهربرخهرک 

ر کتونورسهرپهرهمغږۍردرکوررجوړولورپهربرخهرک  راورموجودهرس  روزارت،ردربانکونوراتحادب   درښاررجوړولوراورځمکوروزارت،ردرمالن  

ربنسټون راورمال   
رخطرونهرکمرس  رخدمتونهرررامنځتهراورپیاوړيرکويرڅوردرکوررجوړولوردررهنرپهربرخهررک  داوږدېرمودېررهدربیم 

ر  
 .لپارهردرپورردرورکړېرلپارهروهڅولرس 

IIIدرکورونورپالنول .ر 

وردندورڅخهرده.ردوامدارهرپرمختیارتهرردررسیدورلپارهر درکوررجوړولوردرسکتوررپالنولردرښاررجوړولوراورځمکوردروزارترلهربنسټی  

ر رسهرمدقیقهرپالنرجوړونهرمهمهروسیلهراورجديراړتیارده.راوسمهالرښارونهردرنفوسوردرچټک  خامخررودېراوردرسچینورلهرکموال 

ورجوړښتونوراورعامهرخدمتونوردروړاندېرر ،ردربنسټی    
یالرساتن  ،ردرژوندردرچاپی   

راخیستن    
رگنر  

من  ردرځمکورڅخهردراغی   ديرخ  

ي  .کوونکیورشبکوررارمنځتهرکولوراورپیاوړتیاررتهرکلکهرراړتیارلیدلرکی  ي

ردر رمحدودیتونهرشتهرخ   رډیررشمی  ردرښاريرپپهردېربرخهرک  هرک 
ریوهرنیمهرلسی   رتهراړتیارلري.رپهروروسنر   

راختیارحکومترپاملرب 

رپهر رښاريرسیم  راورپهرنتیجهرک   
رښاريررپراختیارپهرسمهرتوګهرمدیریترنهرس  منورپالنونورنشتوالرددېرسببرشویرخ   لپارهردراغی  

ردردقیقوراحصایور رتوګهرودهروکړي.رهمدارنګهردرکوررسکتوررپهربرخهرک  ررسم  ورنشتوالررپهردېرسکتورغی  ردرپالنراورشمی  ررک 

رپهر رځمک   
رزیابر رجمهوریترپهرټولرافغانستانرک  رجديرمحدودیتونهررارمنځتهرکړيردي.ردرافغانستانراسالم  رپهرالرهرک   

جوړوب 

رلريرمگررترراوسهرردرکوررجوړولورلپارهردرځمکورعرضهردرمحدودیتونورسهرمخرده  .واکرک 

.ررردرځمکوردربانکررارمنځتهرکول  
ریورفرصتروبللرس  ردرکوررجوړولورپهرسکتوررک   

رکیدایرس  راورپهرخپلرځایراقدامرورخ   یورسیر

رر  
رپهرمنظورردرمناسبوررځمکورپهراړهردرمالوماتوردربرابرولورلپارهرددېربانکرغن   

رپالنرجوړوب   
ېراوردقیقر درکوررجوړولورردرهرراړخی  

ردرخدمتونوروړاندېرکول،ردرکولرځانګړیراهمیترلري.رهمدارنګهردرهیوادرپهررکچهردرکورر رسیمورک  ررسم  ونوردرسوی،رپهرغی 

منهرګټهرراخیستنهراوررنوېرښاريررغونه،ردرپالیسیو،رالرښودونوراوررطرزالعملونورجوړولرایجابوي رامالکورڅخهراغی    
 .دولنر

 محدودیتونه

 

رسیمورچټکهروده؛ (1  
رپالب  راورغی  ررسم  ردرغی   پهرښارونورک 

ردرخپلشور (2  ښارگوټورشتون؛رپهرهیوادرک 

رپراختیاراوردرسپینورښاريرځمکورموجودیت؛ (3   قسم 

ردرښاريراورکلیوالورسیمورپهراړهردرکره،رتازهراورتصنیفرشوورمالوماتورکموال؛ (4  درکورر)مسکن(رپهرسکتوررک 

ورمجتمعرګانوردر (5 رحالتراورکورونورتهردرخلکوردراړتیارپرربنسټردرهستوګنی   هرویشرنهرهدرموقعیت،رعوایدو،رټولنی   رراړخی  

 موجودیت؛

 درهیوادرپهرکچهردرځمکوراوراپارتمانونوردروېشرمدیریترڅرگندرنهردی؛ (6

 درښاريرپالنونورنشتوالراوریارنهرتطبیق؛ (7

رځمکوراور (8  
راوررامالکورڅخهلهردولنر  

ردرحکومترکړب  رپهربرخهرک   
راخیستن    

مندرګنر رپراجرآتراغی   رلهرنهروهرخ   ایلهرب  

رالملرشوی؛  
ردرتیښنر  

راورامالکورڅخهرنارسمهراستفادهراورلهرهیوادرڅخهردرپانک   ځمک 

  .نارمناسبهرښاريرزیربنا (9

 درپالیس رتوضیحات

رپهرتفصیلرسهرالندېروړاندېرشويردي ردرتوضیحاتورپهرچوکاټرک   :حلرالرېردرپالیس 
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رترتیب .1  درسمونراورنويرکولوردرپالیس 

رکولورپروسهردرغ رسیموردررسم  ررسم  ردرښاررجوړولورراورځمکوروزارترلخوارپیلرشوېر-ی  رپهردېروروستیورک  دغورسیمورردرر-خ  

رسیمور ررسم  راورغی   
رپالب  درسمونراورنويرکولورلپارهررغورهرفرصتونهربرابروي.ردرښاررجوړولوراورځمکوروزارترلهرهمدېراملهردرغی 

رترتیبوي رردرسمونراورنويرکولورپالیس   
منهرګټهرپورتهرس  رراورلهرځمکورڅخهراغی     .څورلومړنیورخدمتونورتهردروګړورالسسرتضمی  

رکول .2  درخپلشورښارگوټوررسم 

رپهرتطبیقرسهربهردرخلکوردرملکیتر  
ردرهغ  رکولورلپارهرمقررهرترتیبويرخ   درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرخپلشورښارگوټوردررسم 

رحقرتثبیتراوردرپامروړرعوایدردر  
رتهرراس   

 .دولترخزاب 

  درښاريرسیمورمجددهراحیاء .3

يررپرمختللورښاريرسیمورعصر-درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرښهرموقعیترلرونکورښاريرځمکورڅخهردرمؤثرېراستفادې،ردرلږ

ردرجلبرلپارهردرښاريرسیموردرمجدد  
راچوب   

رسکتورردرپانک  ورپروژورتمویلراوردرخصوص  راوربنسټی     احیاءرېکول،ردررپرمختیاب  

(regeneration)رکولوردرمعینیترالندېردرښاريرسیموردر ردرښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرخصوص  طرزالعملرترتیبوي.

 .مجددېراحیاءرریاستررامنځتهررکوي

 درمسکنردرسویرترسهرکول .4

ر رعمده ردروالیتونورپهرکچهردرمعلوماتورکموالردرمسکنردرسکتورریورله ردرمحدودیتونورڅخهرددرمسکنرپهرسکتوررک  یرخ  

راور ردرښاررجوړولوراورځمکوروزارتردراحصاب   رخنډونهررامنځتهرکړي. رب   رپهربرخهرک   
ورمجتمعرګانوردرپالنرجوړوب  هستوګنی  

ولورپهرموخه،ردرهیوادرپهررکچهرمالوماتررار ړ ردرمالوماتوردربشی  رادارېرسهرپهرهمغږۍ،ردرمسکنرپهرسکتوررک  معلوماتورلهرمل 

 .ټولوي

ورمجتمعرګانورډلبنديدرم .5 رپهرموخهردرهستوګنی    
رپالنرجوړوب   

 سکنردردقیقر

رلري.ردرښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرکورر روړتیاریورلهربلرسهرتوپی  ردرمختلفورډلوراړتیاوېراورمسکنرتهردرهغويردالسس   
درټولن 

؛ردرټایپ رنیس  ورجزئیاترپهرولوژيانورپهرګډونردردغورمجتمعرګانجوړولوردرپروژوردرپالنونورپررمهالردرپروژورالندېرډلبنديرپهرپامرک 

ي رروښانهرکی  ي راسنادورک   
  :جالرتقنین 

ردرټیټرعایدرلرونکوراورزیانمنیدونکورورګړورلپاره  (１  
ېرمجتمعرګاب    ارزانربیهرهستوګنی  

ونهرعبارترديرله ررقش   :زیانمنیدونک 

رځواکونوردر • راوردفاع   
 ؛رشهیدانوراوردرامنینر

 معلولینورکورب 

ر • ربیځایهرشويرخلک؛بی   تهرراستانهرشويراورداخل 

رپهرغاړهرلري؛ •  
 رسپرسنر

ردرکورب  رخ    
من   هغهرمی 

ررهغهرکوچیان •  
رمیشترس  رغواړيرپهرښارونورک   .خ  

ونهرعبارترديرله رقش   : ټیټرعایدرلرونک 

؛ • رپرسونلراوردردولترټیټررتبهرکارکوونک  ،رروغتیاب   رځواکونه،رښوونک   
راورامنینر  دفاع 

روګړي؛در • رنوررکمرعایدرلرونک   
 ټولن 

؛ •  اورمتقاعدینردردویردرتقاعدردرپيسورپهربدلرک 

 

ر   (２  
ېرمجتمعرګاب    درمنځنيورعوایدورلرونکوروګړوراورکسبګرورلپارهرهستوګنی  

ېر (３ رر–هستورګنی    
 سودارګریزېرمجتمعرګاب 

ونهرعبارترديرله رشاملرقش   :پهردېرډلهرک 

؛ • رکارکونک   لوړرمعاشردرلودونک 

؛ • رچارواک   
ررتبهردولنر  لوړررتبهراورعال 

 سوداگرراورپانګوال؛ •
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ردي • ردرلوړعوایدردرلرودونک     .اورنوررهغهروګړيرخ  

ر  (４  
ر–دربزگرانوراورمالدارانورلپارهردرهستوګن   

رمجتمعرګاب   
  کرب 

ونهرعبارترديرله  :پهردېرکټګورۍرشاملرقش 

ربیځایهرشوي؛رتهرراستانههیوادر •  شويراورداخل 

رسهرعالقهرلري؛ •  
ردرکرب   هغهرکوچیانرخ  

رلهرکاررکولورسهرلیوالتیارلري • رپهربرخهرک   
ردرکرب   .نوررخلکرخ  

ر (５ رر–درصنعتکارانورلپارهرمسکوب   
رمجتمعرګاب   

  .صنعنر

ونهرعبارترديرله رشاملرقش   :پهرردېرکټګورۍرک 

ربیځایهرشوي؛ •  راستانهرشويراورداخل 

  کسبګر؛ •

 .پیشهروران •

يديروالیتونوررپهرسح (６ رهستوګنی   رررسوداگریزيرمجتمعر-ک   
 ګاب 

ر  (７  
ېرمجتمعرګاب  ردرافغانرډیپلوماتانوراورپانګوالورلپارهرهستوګنی    درهیوادرپهربهررک 

 

 درځمکوراوراپارتمانونوردروېشرمدیریت .6

رلپارهرځانگړی ردرځمکوراوراپارتمانونوردرویشردرڅرنګوال  ويرتررڅورطرزالعملررترتیبردښاررجوړولوراورځمکوروزارترپهرهیوادرک 

راوردرروڼتیارپهر رعدالترپهرتامی   رخپلرفعالیتونهرورسهربرابررکړي.ردارعملربهردرټولنی   راوراړوندهرادارېرپهردېربرخهرک  ښاروال 

رمرستهروکړي  .پیاوړتیاررک 

   درمسکنردرپروژوردرپالنولوراورتطبیقرلپارهردرځانګړورښاريرزونونورپهرنښهرکول .7

رکولورلپارهردردرښاررجوړول وراورځمکوروزارتردروالیتونوراورښارونورلهرچارواکورسهریورځايردرمسکنراړوندهرپروژوردرډیزاینراورپل 

رڅوردر  
.راړوندهرادارېربهروکولرس  رلهرځانګړورابزارورڅخهرکارراخل   

ردرپالنرجوړوب  ځانګړورښاريرزونونوردررامنځتهرکولورپهرڅی 

رښاريرمدیریتردرځانګړوروسایلورلکهر رحقرڅخهرپهراستفادېردرپایښترلرونک   
درځمکوروېش،ردرځمکورمزایدېراوردرپلوررلهرقانوب 

ر   .اورجامعرمسکنردردودولورلپارهرکاررواخل 

ردرعامهر رکیدورلپارهرزیاتراهمیر-درښاريرپراختیارځانگړيرزونونهرپهرلویورپانګوراچونورک  اکتردرپیلراوربریال  رس  ترلري.رخصوص 

ردریوېرهمدرانګهرلهردغور رپروژوردرامکانرپذیرۍردرتضمی    
ردرتوانروړرکوررجوړوب  زونونورڅخهربهرردرښارونورپهربیالبیلورسیمورک 

ر  
رپهرتوګهرکاررواخیستلرس    .وسیل 

رځمکوراورامالکورڅخهردر .8  
رلپارهردرطرزالعملرترتیبولرمؤثرېرکارردردولنر  

  اخیستن 

راستفادېرلپارهررطرزالعملرجوړويدرښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرالندېرموخورلپارهرلهرد  
من  رځمکوراورامالکورڅخهردراغی    

 .ولنر

رعامهرخدمتونو،رر • ،  
و،رصنعنر رځمکوراورجایدادونورباندېردسوداگریزو،رهستوګنی    

وراورپهردولنر درورصنایعورکرنی  رررکرنی  

رجلبراورهڅول؛رمرکزونور  
راچوب   

رپانک    درجوړولورلپارهردرخصوص 

رځمکوراورامالکوردرقانونرلهرحکمونورسهرسمردر •  
،رپلور،راجارېراورعامهرررڅخهردردولنر اکترلهرالر-کراب   رس  رېرخصوص 

 مؤثرهراستفاده؛

مررارمنځتهرکول؛ • رلپارهردرسادهراورروڼرمیکانی   رامالکورتهردرالسس   
،ردولنر  

 لهرعصيرټکنالوژۍرڅخهرپهرکارراخیستن 

رلهرال •  
راخیستن    

رځمکوراورامالکورڅخهردرمؤثرېرګنر  
  .رېردرعامهرتسسیساتوردررغولورتمویلولاورلهردولنر
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 درځمکوردرشتهربانکربډایهرکول  .9

ردرځمکوردربیالبیلورټوټورپهر درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرځمکوربانکررپیاوړیرکويراوردرښارونوراورکلیورپهررمناسبورځایونورک 

ر روررګډېراورپهرپااړهرمعلوماتر)پروفایلونه(رپهردېرهدفروررزیاتويرتررڅوردرښاريراورکلیوال  ردرکوررپراختیارپهرپروګرامونورک  يرک 

ر  
ردرپروژورلپارهررورڅخهرکاررواخیستلرس   

   .جوړوب 

   درښاريرزیربنارسمونراورپراختیا .10

رجمهوريردولتردرښاريرزیربناووردرپراختیاردرپروژوردرتمویلرلپارهرلهردودیزورروشونورتررڅنګردراستمالکردر درافغانستانراسالم 

ررقانونرپه ردرارزښتردرزیاتوال  رنیولورسهردرځمک  رتررڅوردرښارير  (Land Value Capture) نظررک  لهرمیتودرڅخهرهمرکارراخل 

ر رچټکتیاراورښهروالروموم    .زیربناووردرسمونراورپراختیاربهی 

IVدرکورونورنورم،رسټنډرډونهراورډیزاین .ر 

ررکنرپهرتوګهردرځا  ردربنسټی   یډیزاین،ردرکورونوردرتولیدردرزنځی  ۍرراورچاپی  ربایدردرانجیی  رنګړيراهمیتردرلودونکردیرخ    
الرساتن 

.رردرډیزاینرترڅنګ،ردرکورونور  
ایطورتهرپهرپامرسهرتررسهرس  و،رکلتوري،راقتصاديراورجغرافیويرس  لهرمعیارونورسهرسمراورټولنی  

رلهریوېرخواردرتطبیقروړرنورمراورسټن رپړاونورلپارهراړینهردهرخ   رخواردارمعیدرتولیدردرټولرځنځی  ارونهرپهرډردرموجودرويراورلهربل 

ر  
 .ښهررډولرتطبیقرس 

،ردرکادرير ردالیلورلکهردرتازهر)راپډیټ(،رټولرشمولهراورتطبیقروړرکودونوراورسټنډرډونوردرنشتوال  مگررلهربدهرمرغهردریورشمی 

رلهراملهررپهرزی  
رپاملرب  راورډیزاینرتهردریورمهمراصلرپهررتوګهردرکم  ردرمصؤنیتظرفیتونوردرکموال  ندګلوۍ(،راترورودانیورک  ،رهویتر)پی  

رسټنډرډردرقانونرپرربنسټرلهر رادارهردرافغانستانردرمل  ي.ردرسټندرډرمل  یالرلهراړخهرستونزېرلیدلرکی  ي راوردرژوندردرچاپی  مهندس 

ر هربرخهرک 
کررنوروراړوندهرادارورسهرپهرهمغږۍردرکوډونوردرترتیبردندهرپهرغاړهرلري.رریادېرادارېرپهرودانی   چرراورمهندس رردرسیرړ

ایطوراور رهررکالررس 
ً
رلهراستفادېرڅخهروړاندېرمنسوخرشوه.رکوډونهرمعموال رکوډونورڅخهراقتباسرکړيروورخ   کوډونهرلهرامریکاب  

ي.رلهررهمدېراملهرمناسبرروشر رنهرلیدلرکی  ي راوسمهالرداروړتیارپهرهیوادرک  يرخ   درتحقیقاتورپایلورتهرپهرپامرسهررلهرسهرکتلرکی  ي

رددارد رڅخهر (International Building Code ) یرخ    
ورکوډونورلهرتررټولوروروسنر رنسخ  ۍردرمعتی  وراورانجنی  ردرودانی   پهرڅی 

ر  
ایطورسهرسمرکاررواخیستلرس    .درافغانستانرلهرس 

رراواردیږير رتوک 
ورتوکوردرپریمانهررسچینورلهرموجودیترسهرسه،رهیوادرتهرودانی   رودانی   ردرځاب   رپهرهیوادرک  رخ   رردربیوردرلوړوال 

ور ردننهردرودانی   ورتوکوردروارداتورتعویضراورپهرهیوادرک  ورالملرګرځیدل.رلهردېراړخه،ردرودانی   راغی    
یالردرمنق  اوردرژوندانهرپهرچاپی 

ورتوکوردروارداتور رفرصتونهررموجودردي.ردغهرواقعیترتهرپهرکتورسه،ردرودانی   ردرتوکورردرصنعتردرپیاوړيرکیدورلپارهرګڼرشمی 

ردر رساتلورسهرپهرډیزاینرک  رپهرپامرک  رمهندس   
راورافغاب  رکولراورهمداررازردراسالم  ۍرترتیبراورپل  اتی   تعویضرلپارهردرتطبیقروړرسیر

رمهندس رر راواسالم   
ردافغاب  ي.ررهمدارنګهراړینهردهرخ   رالرښودونوراورتايپولوژیانوردرتهیهرکولورجديراړتیارلیدلرکی  ي  

رتوکوردرکاروب  ځاب  

رکلتورردر  
رونیولرس  رځانګړيرکورسونهرپهرپامرک   .دودولورلپارهردرپوهنتونونورپهرکریکولمرک 

رصنعترر يرقوهردرکوررجوړولوراورودانی   اتراورماهرهربش  ه،رټکنالوژي،رتجهی   رموادوردرډولرسبی   
درډیزاینراورکارولرشویورساختماب 

ردرتمامرشووربیورپهرراټیټولوراوردرکیفیترپ منرفکتورونهرديرخ   رراغی   رنقشرلري.رلهرعصيک  ربنسټی   اتو،رروشونوررهرلوړولورک  تجهی  

ر رښهروال 
ردربنسټی   ردرماهررکاريرځواکرجذبراورروزلرپهردېرسکتوررک  اورټکنالوژۍرڅخهرکارراخیستلراوردرسکتوررپهرمسکنرک 

ي  .اوربدلونرررالملرکی  ي

 محدودیتونه

ۍ،ر (1 راوردرانجیی  ،راورراوردررمهندس  راوراپډیټرکوډونوراورسټنډردونور)لکهردرزلزل  ردرالزام  یالررررپهربرخهرک  درژوندردرچاپی 

(رکموال؛  
راخیستن    

رګنر  
من     انرژۍرڅخهردراغی  

 رپهرځانګړيررتوګهرکورونهر (2
رکموال.رزیاترهروداب  رمعمارۍرلهرسبکونورڅخهرپهراستفادېرک  درسیمهرایزورتخنیکونوراورمحل 

ردرخلکوراوررهستور ررټایپولوژۍررخ   رهویترمعیارونهرنلري؛ردرډیزاینربریال  رمهندس   
رکلتورراورافغاب   

ردرافغاب   
ېرمجتمعرګاب  ګنی  

ردي؛ رمهندس ردرهویتراورکلتوررښووندويروي،رخورارکم  راوراسالم   
رنیولورسهردرافغاب  رپهرپامرک   اقتصادراورردرژوندانهرردرکخ  
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ردرراورکوررپهرډیزاینر   (3 ورتوکورلکهرجوړولورک  رودانی    
رلرونکیورواردابر یالراوراقتصادرلهرپلوهردرلوړېربن   رراژوندرچاپی  وسپنی  

ررویهرکارراخیستل؛رکانکریت  څخهرب  

ردرماهرورکارګرورنهرشتون؛ (4 ورکارونورپهربېالبېلوربرخورک 
 درودانی  

اتوراورټکنالوژۍرڅخهرمحدودهرک (5 رلهرعصيرروشونو،رتجهی    ارراخیستنه؛درکوررجوړولورپهربرخهرک 

ورودانیوردرر (6 رآفتونورپهروړاندېردرهستوګنی    مصؤنیترټیټوال؛رکیفیتراوردرپېښوراورطبغ 

 .درکوررجوړولورلوړهربیه (7

ررتوضیحات  درپالیس 

رپهرتفصیلرسهرالندېروړاندېرشويردي ردرتوضیحاتورپهرچوکاټرک   :حلرالرېردرپالیس 

 درکورونورنورمراورسټنډرد .1

رادارې ردرتطبیقروړراپډیټرشويرکوډونهرلکهردرمشابهرهیوادونورکوډونهراوریارردرسټنډرډرمل  سهرپهرهمغږۍ،رپهرلومړيرپړاورک 

رر (IBC) نړیوالرکوډونه  
راخیستن    

رګنر  
من  ،راورراورلهرانرژۍرڅخهردرراغی   یالر)رلږرتررلږهردرزلزل  ۍراورژوندانهردرچاپی  درمهندس ،رانجنی 

ایطورتهر رس  راورجغرافیاب   رسټنډرډونهرررکوډونه(راقلیم  ربهرمل  .رپهرمنځمهالراوریاراوږدرمهالرک   
ارپهرکتورسهردراستفادېروړرګرخ 

ي  .منځتهرکی  ي

رمهندس ردرهویتردودول  .2  
راورافغاب   داسالم 

ر  
رمعمارۍرالرښودردرکوررجوړوب   

راورافغاب  رنظامردرپراختیاردرادارېرلهرالرې،ردراسالم  درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرمهندس 

رسهرسمررپروژوررل رهویتررژوندیراوررواجرکړي.رددېرپالیس ررسهرسم،ردررګټهراخیستونکیوردرډل   
راورافغاب  پارهرترتیبويرڅوراسالم 

ر رټیپولوژيرترتیبرکړي.ردرعامهررپوهاويرلپارهردرافغانستانراسالمرجمهوريردولتردرهیوادردررپوهنتونونورپهردرس  درپالیس 

رردرعامهرپوهاويرپروګرامونهرځ  .ایرپررځایرکوينصابرک 

ر .3 رتوک 
 ودانی  

رموادورکارولوردررواجراورودېرلپارهردرښاررجوړولورراورځمکوروزارتردراړوندهرادارورسهردرهمغږۍرلپاره،ردر  
ورساختماب  درسیمهریی  

رعبارتررديرله  
ېرموخ  ۍربنسټی   اتی   يرترتیبوي.رددېرسیر اتی   رسیر رموادوردرکیفیترتضمی    

 :وارداتوردرتعویضراوردرساختماب 

رکمول •  
 هیوادرتهرواردوونکورتوکورتهردرعالفر

رموادوردرتولیدرلپارهردر •  
ردرساختماب  رهڅولدرهیوادرپهردننهرک   

  پانګوب 

مررارمنځتهرکول • رلپارهردرمیکانی   رموادوردرکیفیتردرتصدیقراورتضمی    
 درساختماب 

ردرماهررکاريرځواکرپراختیا .4 رسکتوررک   
 پهرساختماب 

رزدهرکړورلهرادارېدرښاررجوړولوراورځمکوروزر راورتخنیک  سهرپهرهمغږۍردرساختمانرپهرسکتوررر TVET Authority ارتردرمسلک 

رشاملرديرڅورماهرر راورځمکورانستیتیوتربډايرکولرهمرپهرک   
ردرساختماب  يرترتیبويرخ   اتی   ردرماهرورکارکوونکیوردرپراختیارسیر ک 

روررور ورچارورپهربیالربیلوربرخورک 
رکارګرانردرودانی    

راورفن   
  .زلررس 

منتیا .5  درکورونوردرتولیدراقتصادیتراوراغی  

رپهرموخهردرکتلويرتولیدراورلهر منتیاراوراقتصادیتردرلوړوال  ردراغی   هرک  درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرکوررجوړولورپهرزنځی 

اتوراور ررټکنالوژۍ،رتجهی    
ردرعصيرساختماب  رپهرقالبرک   

رروشونروړاندېرجوړورشوورقطعاتورڅخهردرکارراخیستن   
وردرکارراخیستن 

مرتهرپراختیارورکوي   .درتروی    جرمیکانی  
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رڅورلهر  
راستخدامرس  رکمپن   ېرنړیوال  ربایدرمعتی  ورپروژوردرډیزاینرلپاره،رلږرتررلږهرپهرلومړیورپړاوونورک 

همدارنګهرردرکورونوردرسیر

ر  
درتررسهررس  رلی  ي راورتجرب   رخواردرپوه  راورلهربل   

 .یوېرخوارډیزاینرمعیاريرکړلرس 

 درودانیورمقاومترزیاتولراورمعیاريرکول .6

راورمعیاريرکولوردرتشخیصرلپاره،رمعیارونهراورشاخصونهرترتیبرر  
ورودانیورزیانرموندب  درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرهستوګنی  

ر  
ي.رددېرمعیارونورتطبیقردرښاریانوردرژوندردرمصؤنیترالملرګرخ   .کړيرديراوردرښاروالیورپهرواسطهررتطبیقی  ي

 لګښتررارټیټولدر .7

ردر ورمرکزونوراورپوهنتونورسهرپهرهمکارۍردرارزانربیورکورونوردرنوښتګرورطرحو،رخ   نی   ړ درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرڅی 

راورپراختیارردودوي  
ب  ړ ایطورسهربرابرېروي،رپهرهکلهررڅی  ورس  ،راورټولنی    

 .افغانستانرلهراقتصادي،رفرهنک 

رکوررهمدارنګهردرکوررجوړولوردربیوردرټیټ  ردرتدریخ   راورتطبیقرلپارهرالرښودرترتیبويرخ   ولورلپارهردرارزانربیورکورونوردرطرخ 

ر  
رشاملروي Self-construction اورپهررخپلهردرکوررجوړول Incremental housing)  جوړوب    .پک 

Vرسکتوررونډهراخیستل .ر ردرخصوص   پهرکورونورک 

رسکت ردرخدرکورونوردرمناسبراورګټورربازاررپراختیاردرخصوص  رتهراړتیارلري.ردرمسکنرپهرسکتوررک   
رونډېراخیستن  روررفعال  صوص 

رالملرر ونورتهرانتخابونوردرزیاتوال 
ربېالبېلورقش   

ردرټیټېدوراوردرټولن  سکتوررفعالهرونډهراخیستنه،ردراقتصاديرودې،ردرمسکنردربن  

رسکتورردرونډیرراخیستل ردرخصوص  ردمسکنرپهربازاررک  رلهردېراملهرالزمهردهرخ    
رګرخ   

ایطرچمتورس   .ورلپارهرالزمرس 

رمحدودیتر رپورونورتهردرالسس   
رسکټورردربنسټونورمحدودرالسس،ررساختماب  درکوررجوړولورپروژوردرودانولورپهرموخهردرخصوص 

رپهر  
رسکټورردرکوررجوړوب  رخصوص  مونورکمزورتیارهغهرعمدهرفکتورونهرديرخ   رمیکانی   رمشارکتردرعمل  اوردرعامهراورخصوص 

رل رراګرځويسکټوررک   
 .هرونډېراخیستن 

راوردرتطبیقروړرچوکاټرترتیبولراورهمدارنګهرراورردر  
ردربیالبیلورمشارکتونورلپارهرحقوفر ونهرلکهردرمسکنرپهرسکتوررک  رتدبی  بنسټی  

رسکتورر ردرمسکنرپهرتولیدرکردرخصوص   
رکوررجوړونکورتهردراړینوراسانتیاووررامنځتهرکولرکولرس  ځمکوراورتمویلرپهربرخهررک 

رردر  
ررالملروګرخ   .ونډېرردرزیاتوال 

 محدودیتونه

رچوکاټرنشتوال؛ (1  
رسکتوررسهردرمشارکترلپارهردرمناسبرحقوفر رلهرخصوص   درکورونورپهربرخهرک 

؛ (2 رسکتوررنهرالسس  رځمکورتهردرخصوص   
 درکوررجوړولوردرپروژورلپارهرمناسبوردولنر

ورکورراوردرنړیوالور (3  عالقمنديکمهر (developers) جوړونکورمعتی 

 درپالیس رتوضیحات

رپهرتفصیلرسهرالندېروړاندېرشويردي ردرتوضیحاتورپهرچوکاټرک   :حلرالرېردرپالیس 

رسکتوررسهردردولترمشارکت .1  لهرخصوص 

رچوکاټرچمتورکوي  
اکتونورلپارهرحقوفر ردربیالبېلورس   :درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرمسکنرپهرسکتوررک 

اکتر-عامهر • رس   (PPP) خصوص 

راوردرخلکورمشارکت •  (PPPP)              عامه،رخصوص 

ر • راورخصوص  رپهرسمونراورلهرسهررځانګړېرتوګهپهرسکتوررمشارکتر)درخلکو،رښاروال   (جوړولورک 

  ورکوونکیورمشارکتراورودهدرخلکو،رپانگوالور •

رسکتورراورخلکورونډېراخیست ردرخصوص  رچوکاټرموجودیتردررمسکنررپهرسکتوررک   
رتهرالرهرهوارويدرحقوفر  

 .ن 
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 درکورونورلپارهرمناسبهرځمکه .2

رلپارهر  
راخیستن    

رګنر  
من  رامالکوراورځمکورڅخهردراغی    

درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردرمسکنردرپروژوردرتطبیقرلپارهردردولنر

مررارمنځتهرکوي.رزیاتورځمکورتهر رلپارهرروڼرمیکانی   ردرزیاتوال  رسکتورردرالسس  غهرالسسربهرتررردمناسبورځمکورتهردرخصوص 

ر  
رپرتهرترسهرس  ردهردرښارونوردرپراخوال   

رشوب   .کومهرځایهرخ  

 درنړیوالورکوررجوړونکورجلبول .3

ورکوررجوړونکوراورپانګوالوردرجلبراورهڅولورلپارهردر درښاررجوړولوراورځمکوروزارتردراړوندهرادارورپهرمرستهردرنړیوالورمعتی 

رتضمینونوردروړاندېرکولوراور ورمال  یالررامنځتهرررمعتی  رچاپی   
رلپارهردرمناسبورځمکوردرورکولورلهرالرېررمناسبرحقوفر  

درکورجوړوب 

   .کوي

 انفاذ

رشورارلهرتائیدروروستهردرتطبیقر ردښاريرپراختیاردرعال  رديرخ   رشامل  ېرساخ  ردرمسکنردرسکتوررپنځهربنسټی   رک  پهردېرپالیس 

 .وړرده
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 مقدمه

انعطاف پذیر بمنظور تهیه مسکن باکیفیت و قابل استطاعت برای تمام اتباع مستحق مطابق احکام قانون ایجاد و یک سیستم کارا، پایدار و 

 اساس ی کشور حتمی پنداشته می شود. در کنار رفع چالش بی سرپناهی، تولید مسکن باعث رشد اقتصاد ملی و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم

 دو مشخصه عمده در تآمین
ً
 مسکن قابل بحث است: می گردد. عموما

های متوسط حدود دهند، بنه ای که خانوادهای باشد که اکثر مردم در طول عمر خود انجام میترین معامله اول، خرید مسکن ممکن است بزرگ

ند.  هر تغییر کوچک دهدرصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به خرید مسکن اختصاص می ۵۰یک چهارم از درآمد  و اقشار فقیر یا در آستانه فقر 

 ناپذیری بر زندگی اشخاص و خانواده ها داشته باشد.تواند آثار مخرب و جبران در قیمت مسکن می

گی، ای را در ابعاد فرهنتوجه به آن مشکالت عدیدهدوم، تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم

نشینی در شهر های بزرگ گردیده و بر روند رشد اقتصاد غیر رسمی ی سیاس ی ایجاد کرده که در نهایت منجر به حاشیهاجتماعی، اقتصادی و حت

 نیز تاثیر گذار بوده است.

و  تبنابراین، تولید و عرضه مسکن به عنوان وسیله ای موثر در توزیع مجدد منابع، کاهش نابرابری ها و ایجاد تعادل اجتماعی، باید در مطابق

 هماهنگی کامل با سایر سکتور های، اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد.  

 .خانه یا مسکن صرف یک ساختمان فزیکی نبوده بلکه به عنوان یکی از دارایی های عمده ی اجتماعی باعث رفاه و آسایش جامعه و مردم می گردد

حس مالکیت در نهاد های سکتور مسکن، جلسات مشاورتی و نظر خواهی بنابراین،  برای انعکاس نظرات تمام جوانب ذیدخل و ایجاد هماهنگی و 

 متعدد در مرکز و والیات در جریان تدوین این پالیس ی برگزار شده است. 

واحد مسکونی جدید برای پاسخیی به تقاضای جدید در شهرها مورد نیاز است.  44،000تا  41،000براساس برآوردهای انجام شده، ساالنه بین 

 فیصد مردم، مسکن عرضه شده غیر قابل استطاعت میباشد.  95تا  90حالیست که برای  این در

این پالیس ی با در نظرداشت اصول اساس ی نظیر برابری، مشارکت همگانی، سازگاری، وفاق جمعی و شفافیت تدوین شده است. ایجاد شرایط 

قویت شرایط مشارکتی به منظور توسعه سکتور مسکن و اقتصاد ملی، مناسب و سیستم های کارأ برای تمام سهمداران سکتور مسکن، رشد و ت

 جلو گیری از رشد ساحات غیر پالنی و استفاده مؤثر از زمین و امالک دولتی از اهداف عمده ای این پالیس ی میباشند.

ر و سهمگیری و نقش سکتور خصوص ی د این پالیس ی در پنج رکن اساس ی شامل حکومتداری، تآمین مالی، پالنگذاری، نورم و ستندردها و دیزاین

 مسکن ترتیب شده است. چالش های هر رکن شناسایی شده و راه حل های مشخص در قالب توضیحات پالیس ی ارایه گردیده است.

تمام  دپالیس ی مسکن در مجموع تمام موضوعات مسکن را در افغانستان که شامل ساحات شهری، نیمه شهری و دهاتی را احتوا مینماید. هرچن  

موضوعات مرتبط به مسکن در کشور در این پالیس ی ارایه شده، همچنان پالیس ی ها و طرحهای مشخص برای ساحات خاص شهری یا دهاتی نیز 

 در نظر گرفته شده است.

وع و خصوصیات ت نبرعالوه تدوین این پالیس ی، ستراتیژی تطبیقی مطابق نیازمندی و شرایط کشور نیز ترتیب گردیده است. که با در نظر داش

 هر پالیس ی و راه حل ها، زمانبندی، بودجه و مسؤل تطبیق نیزدرآن مشخص گردیده است. 
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 مبنی پالیس ی

 قانون اساس ی افغانستان ترتیب گردیده است. 14این پالیس ی در روشنی احکام ماده 

 د."حکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر الزم اتخاذ مینمای" دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به ا

 دورنمای پالیس ی

 مسکن مناسب، مصئون و قابل استطاعت برای تمام افغانها.  

 اهداف پالیس ی مسکن

 ایجاد شرایط برای تحقق بخشیدن حق مسکن مناسب برای همه شهروندان کشور؛ 

 تبدیل سکتورمسکن به یکی از ماشین های رشد اقتصاد ملی؛ 

 آماده سازی وتقویت شرایط مشارکت جهت توسعه سکتور مسکن پایدار و فراگیر؛

 ایجاد سیستم های مؤثر تمویل بمنظور تهیه مسکن مناسب  و قابل استطاعت برای همه شهروندان؛

 .  افزایش کارایی در عرضه و تولید مسکن  

( شهرهای resilience( و افزایش تاب آوری )sustainable developmentز رشد ساحات غیر رسمی و غیر پالنی بمنظور  انکشاف پایدار )جلوگیری ا

 افغانستان؛

 استفاده از زمین و امالک دولتی بمنظور اعمار و تمویل پروژه های مسکن. 

 اصول پالیس ی

 : پالیس ی مسکن بر بنیاد اصول ذیل ترتیب گردیده است

 برابري:  اقدامات مؤثر و کارأ برای اطمینان از دسترس ی همه به خصوص قشرهای آسیب پذیر و افراد کم در آمد به مسکن. 

مشارکت همگانی:  توسعه یک سیستم پایدار مسکن که برای همه قابل دسترس باشد، مسئولیت مشترک همه جوانب ذیدخل سکتور مسکن 

مام جوانب ذیدخل، ایجاب مینماید تا دولت  شرایطی  مناسب  را فراهم سازد تا از تمام ظرفیت ها و  امکانات میباشد. برای همکاری و هماهنگی ت

 بگونه مؤثر استفاده صورت گیرد.  

ی ر پایداری: بمنظور پاسخگویی به نیازهای فعلی بدون آسیب رساندن به محیط زیست و قابلیت های زندگی نسل های آینده مسائل مربوط به پایدا

بصفت  یک اصل در این پالیس ی در نظر گرفته شده است. این پالیس ی بیشترین کارآیی استفاده از منابع، مدیریت سرمایه گذاری، توسعه 

 تکنولوژیکی و تغییرات نهادی را ارتقاء خواهد داد تا ظرفیت های فعلی وآینده برای برآورده ساختن نیازهای انسانی تقویت گردد.

مات پیشنهادی طوری ارایه شده که با شرایط جغرافیایی و نیازهای گروه های اجتماعی یا جوامع سازگار باشند. اهداف پالیس ی و وفق پذیری: اقدا

، بخوبی اجرأ تهمچنین میکانیزم برای اجرای آنها به اندازه کافی انعطاف پذیر میباشند تا تغییرات را پذیرا و در نتیجه میکانیزم های ارزیابی و نظار 

 ه بتواند.شد

 وفاق جمعی: این پالیس ی هماهنگی و همکاری تمام بخش ها و ادارات مربوط به سکتور مسکن را ترویج نموده و رویکرد جامع و حمایتی برای به

 دست آوردن اهداف را مساعد میسازد.  
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امر  مربوط به مسکن معرفی خواهد کرد. اینشفافیت و پاسخگویی : این پالیس ی اقداماتی را برای تضمین شفافیت در امورات دولتی و خصوص ی 

 در افزایش پاسخیی، اعتماد و اطمینان شهروندان باالی نهاد های دولتی مؤثر خواهد بود.

 حکومتداری سکتور مسکن .1

رت شهر اتوسعه سکتور مسکن به سکتور های دولتی و خصوص ی از جمله صنعت، زراعت، اقتصاد و بانکداری، زیربنا و زمین مرتبط است.  وز 

های سازی و اراض ی، وزارت مالیه، وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت فواید عامه، شاروالی ها، شورا 

ان ست(، اداره مستقل ارگانهای محلی، بانکها، اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، تصدی های مرتبط، د افغانCDCsوالیتی، شورا های محلی )

برشنا شرکت، شرکت آبرسانی شهری و فاضالب و اداره ستندرد ملی افغانستان به حیث ادارات مرتبط؛ نهادهای سکتور خصوص ی، نهادهای 

 . دتحقیقاتی و پوهنتونها، تعدادی از نهادهای بین املللی و مردم بحیث مستفید شونده گان اصلی از مهمترین جوانب ذیدخل سکتور مسکن میباشن

تداری خوب در سکتور مسکن ایجاب مینماید تا هماهنگی و روابط خوب بین تمام جوانب ذیدخل ایجاد گردیده، تفکیک واضح بین وظایف حکوم

و مسولیتهای این نهادها موجود باشد و همه آنها بصورت یکپارچه بسوی اهداف مشترک حرکت نمایند. حکومتداری خوب همچنان ایجاب مینماید 

نهادهای ذیدخل سکتور مسکن اجراأت شانرا بر اساس ارزشهای شفافیت و حسابدهی عیار نمایند تا اعتماد مردم و سکتور  که تمام جوانب و

 خصوص ی را جلب نموده و باعث مشارکت آنها در سکتور مسکن گردد.

باشد؛ ایجاد اتحادیه های مالکین  تبدیل تصدی خانه سازی به اداره خانه سازی که مسئولیت اجراء و نظارت از پروژه های مسکن را داشته

و  هاپارتمانها بمنظور حفظ و مراقبت مجتمع های مسکونی و ترویج شفافیت در ادارات مربوطه میتواند مشکالت فوق را تا حدی زیادی از بین برد

 زمینه را برای حکومتداری خوب در سکتور مسکن فراهم سازد. 

 محدودیتها

انه سازی در تهیه مسکن موفق نبوده؛ تصدی های فعلی دولتی در سکتور مسکن نظر به محدودیتهای در یک و نیم دهه اخیر تصدی خ .1

 قانونی و کمبود منابع قادر به اجرای برنامه های خانه سازی نیستند؛  

 ادارات سکتوری مسکن نظر به مشکالت ساختاری و ظرفیتی پاسخی تقاضای صعودی مسکن در کشور نمی باشند؛  .2

 پاسخگویی میکانیزم های موجود در بخش مدیریت پروژه های مسکن؛   عدم  .3

 ضعف میکانیزم های حسابدهی و شفافیت در سکتور مسکن؛ .4

 عدم کارائی و مؤثریت میکانیزم های حفظ و مراقبت مجتمع ها و شهرک های رهایش ی؛  .5

 انستان.و عالقمندی ضعیف به فرهنگ اپارتمان نشینی در بعض ی از شهر های افغ .6

 توضیحات پالیس ی

 ارایه گردیده است
ً
 راه حل ها در قالب توضیحات پالیس ی به شکل تفصیلی ذیال

  Afghan Housing Authorityتغییرتصدی خانه سازی به اداره خانه سازی افغان  .1

ی، تقویت ظرفیت های برنامه ریز  تغییر هویت تصدی خانه سازی به اداره خانه سازی افغان بمنظور پاسخگویی به تقاضای صعودی مسکن و

 نظارت و هماهنگی سکتور مسکن صورت خواهد گرفت. 



19 
 

این اداره  مسئولیت برنامه ریزی، مدیریت و تطبیق پروژه های مسکن را درمشارکت با سکتورخصوص ی به عهده خواهد داشت و از لحاظ ساختار 

لیس ی های این وزارت فعالیت خواهد نمود. نحوه فعالیت و اجراأت اداره مذکوردر تشکیالتی تحت اثر وزارت شهر سازی و اراض ی با در نظر داشت پا

 یک مقرره جداگانه تنظیم میگردد. 

 ایجاد معینیت خصوص ی سازی  .2

معینیت خصوص ی سازی درچوکات وزارت شهر سازی و اراض ی برای رهبری نمودن روند بهبود کیفیت زندگی و توسعه اقتصاد ملی از طریق تحقق 

 و کن پایدار و قابل استطاعت برای شهروندان کشور و بهره برداری مؤثر از ملکیت ها و زمین های دولتی با راه اندازی برنامه های شفاف سهلمس

آسان مشارکت، فروش، کرایه و اجاره دهی در سکتور های مسکن، تجارت، صنعت، زراعت و خدمات عامه ایجاد میگردد. نحوه ایجاد و فعالیت 

 خصوص ی سازی در یک طرز العمل جداگانه تنظیم میگردد. معینیت

 ( در سکتور مسکنE-Governanceترویج حکومتداری الکترونیکی ) .3

ه یوزارت شهر سازی و اراض ی حکومتداری الکترونیکی را برای مؤثریت و شفافیت در بخشهای مدیریت پروژه های مسکن، هماهنگی و ارتباطات و ارا

 خدمات به شهروندان ترویج مینماید. 

 ترویج و تقویت شفافیت در سکتور مسکن  .4

ه گی به شکایات را توسعه داده تا اطالعات مربوط به بخش مسکن را به موقع وزارت شهرسازی و اراض ی یک سیستم اطالع رسانی همگانی ورسید

دردسترس مردم و سایر نهادهای ذیدخل قرار داده و به شکایات رسیده گی کند. فرصت های تجاری، پروسه های تدارکاتی، پروسه توزیع نمرات 

 تم اطالع رسانی میشود. رهایش ی و اپارتمانها و پالن ها و دست آوردهای سکتور مسکن شامل سیس

 (  برای حفظ و مراقبت Home Owners Associationایجاد انجمن های مالکین اپارتمانها ) .5

بمنظور حفظ و مراقبت بهتر و مؤثربالکهای رهایشیمجتمع ها، تأسیس انجمن مالکین منازل درهرمجتمع مسکونی اجباری میگردد. انجمن های 

می بوده و تمام مالکین منازل در آن عضویت داشته باشند. انجمن های مذکور مسؤلیت تمام امور مربوط به مذکور باید دارای اساسنامه رس

 هحفظ و مراقبت مجتمع ها را به عهده دارد و تمویل آن از طریق جمع آوری فیس از اعضای انجمن صورت میگیرد. طرز العمل جدا گانه برای نحو 

 جمن های مالکین اپارتمانها ترتیب میگردد.  تأسیس، الیحه کاری، و مسولیت های ان

 ترویج فرهنگ اپارتمان نشینی .6

شینی ن وزارت شهر سازی و اراض ی درستراتیژی ارتباطات واگاهی عامه وزارت توجه خاص برای برنامه های اگاهی عامه در مورد ترویج فرهنگ اپارتمان 

ثبت قباله جات که شامل اجرای قباله آپارتمانها می گردد را تدوین مینمایدکه باعث  مینماید. همچنان وزارت شهر سازی و اراض ی مقرره اجرا و

 تشویق مردم به اپارتمان نشینی میگردد.

 Housing Financeتأ مین مالی مسکن ) .2

ستند کنند بلکه مجبور ه اکثریت مطلق شهروندان افغانستان بمنظورتدارک وجوه مالی برای اعمار خانه به بانکها و نهادهای مالی مراجعه نمی

فع موانع ر سالها انتظار بکشند تا پول کافی را برای اعمار و یا خرید خانه پس انداز نمایند. دولت افغانستان به منظور رسیده گی به این مشکالت و 

تصویب نمود.  2009در سال  قانونی موجود در راه قرضه های دراز مدت مسکن، قانون رهن مسکن برای اموال غیرمنقول در معامالت بانکی را

هدف از تصویب این قانون ایجاد چارچوب قانونی برای رهن مسکن در افغانستان بودکه قانون مذکور ایجاد شرایط مساعد برای رهن مسکن، 

 شرایط توافقنامه قرضه برای مسکن، مکلفیتها و مسولیتهای رهن گیرنده و رهن دهنده را مورد بحث قرار میدهد. 

 انه قانون مذکور در راستای تمویل مسکن در بازار رسمی موفق نبوده و قادر به ایجاد بازار رهن در کشور نه گردیده است.اما متاسف
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 ازسپرده های جاری وکوتاه مدت تشکیل گردیده، به این معنی که نقدینگی )
ً
( liquidityاز سوی دیگرپول موجود در سیستم بانکی افغانستان عمدتا

قرضه های دراز مدت وجود ندارد، بنابراین تامین مالی برای خرید خانه در افغانستان هنوز برای اکثر خانواده ها غیرقابل دسترس  کافی برای ارائه

 است. از سوی دیگردرآمد پایین و غیر ثابت اکثریت افغانها و نبود محصوالت بانکی اسالمی از چالشهای عمده تمویل مسکن به شمار میرود. 

ن رهن مسکن، ایجاد صندوق انکشاف مسکن، ایجاد و تقویت محصوالت اسالمی بانکی در مطابقت به شریعت اسالمی و ایجاد مرکز بازنگری قانو 

 د.  یتعیین ارزش جایدادها میتواند چالشهای تامین مالی سکتور مسکن را از بین برده و درراستای ایجاد شرایط مساعد برای تمویل مسکن کمک نما

 محدودیتها

 دم موجودیت محیط مناسب قانونی برای بازار رهن؛  ع .1

 از سپرده های جاری و میعادی کوتاه مدت  تشکیل گردیده که liquidityماهیت نقدینگی ) .2
ً
( موجود در سیستم بانکی افغانستان عمدتا

 برای ارائه قرضه های بلند مدت مسکن مساعد نبوده و خطرات را در قبال دارد؛

ردم افغانستان دارای درآمد پایین و غیرثابت بوده که بدلیل آن دسترس ی آنها را به قرضه های دراز مدت مسکن محدود بخش بزرگی از م .3

 ساخته است؛

سیستم تمویل اسالمی بلند مدت مسکن در نظام بانکی کشور به وجود نیامده است، به همین دلیل است که بسیاری از خانواده ها  .4

 را انتخاب می کنند؛سیستم های مالی غیررسمی 

 نبود نهادهای تخصص ی در بخش تعیین ارزش جایدادها در افغانستان؛ .5

نهادهای قرضه های کوچک که در سکتور مالی مسکن فعالیت مینمایند مقدار قرضه دهی آنها نسبت به تقاضا بسیار کوچک بوده و  .6

 تکتانه آن بلند میباشد؛

رکت های ساختمانی برای ساخت مسکن به دلیل  نبود اطمینان در مورد دارایی های که به عدم اعطای قرضه های کوتاه مدت به ش .7

 تضمین  گذاشته میشوند؛

( نیز باعث شده که دریافت بیمه دهنده برای قرضه دهنده گان Premiumو نبود یک سکتور قوی بیمه و نرخ های بلند حق البیمه ) .8

 باشد. بمنظور شریک ساختن خطر قرضه دهی پر چالش

 توضیحات پالیس ی

 ارایه گردیده است: 
ً
 راه حل ها در قالب توضیحات پالیس ی به شکل تفصیلی ذیال

 عیار سازی و تطبیق قانون رهن مسکن  .1

ایجاد بازار موثر رهن مسکن ایجاب مینماید که قانون واضح و قابل تطبیق در عرصه رهن مسکن وجود داشته باشد تا محیط قانونی مناسب 

بازار رهن مسکن بوجود بیاید. این امر ایجاب تعدیل و بازنگری قانون فعلی رهن مسکن را مینماید. در عیار سازی قانون فعلی رهن مسکن  برای

(، وضاحت در صالحیت ها و مسؤلیت conventionalموضوعات سلب حق اقامه، تخلیه خانه، تفکیک واضح بین رهن اسالمی و رهن معمولی )

 در نظر گرفته شود. های نهادهای دخی
ً
 ل و ابهامات و موضوعات غیرقابل تطبیق کامال

 ایجاد صندوق انکشاف مسکن  .2

 صندوق انکشاف مسکن به منظور تمویل و مدیریت امورمالی مسکن ایجاد میگرددکه سه وظیفه اصلی ذیل را به عهده خواهد داشت:

 ( ؛Financial Institutionsای مالی)( دراز مدت برای نهاد هliquidityتسهیل کننده نقدینگی ) •
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 ارایه کننده ضمانت ها به نهاد های مالی  به منظور اعطای قرضه های کوتاه مدت و بلند مدت در سکتور مسکن؛ •

 وتمویل پروژه های دولتی مسکن. •

 صندوق از منابع ذیل تمویل میگردد: 

 فروش زمین و  امالک دولتی؛عواید از درک کرایه، اجاره، مشارکت )عامه و خصوص ی( و  •

 وجوه ساالنه از بودجه ملی به صندوق وجهی مسکن؛ •

 عایدادت از بابت قانونمند ساختن شهرکهای خودسر؛ •

 ( ؛ Financial Institutionsعواید از درک اعطای قرضه های طویل املدت و تضمین به نهاد های مالی ) •

 ین املللی؛ قرضه های دراز مدت از بانکها و نهادهای ب •

 دریافت قرضه ها از بانک های داخلی وخارجی  با استفاده از امالک دولتی بحیث تضمین؛  •

 عواید بدست آمده از فروش اپارتمانهای که توسط کمک های بال عوض کشورهای کمک کننده اعمار گردیده؛  •

 نشر اسناد قرضه و صکوک بعد از ایجاد مارکیت صکوک؛ •

 ها و بنیادهای خیریه؛ از کمک های نهاد •

 و تمویل از صندوق تقاعد.  •

 در سکتور مسکن  بانکداری اسالمیایجاد و تقویت محصوالت  .3

( استفاده نمی نمایند. بنا بر این conventionalجهت حساسیت های  دینی و  فرهنگی بسیاری از خانواده ها از سیستم بانکداری معمول )

طر تمویل دراز مدت مسکن در همکاری با د افغانستان بانک ایجاد و تقویت میگردد. همچنان محصوالت کوتاه محصوالت بانکداری اسالمی به خا

 مدت برای شرکتهای ساختمانی و پرمختیا دهنده گان سکتور مسکن تقویت میگردد. 

 ( Real Estate Appraisal and Clearance Centerایجاد مرکز تعیین ارزش و تثبیت مالکیت جایدادها ) .4

بمنظور حل مشکالت مربوط به قیمت گذاری و تثبیت مالکیت جایدادها مرکز تعیین ارزش و تثبیت اسناد ملکیت جایدادها در چوکات معینیت 

خصوص ی سازی وزارت شهر سازی و اراض ی در همکاری نزدیک با د افغانستان بانک ایجاد میگردد. مرکز مذکور وظایف ذیل را به عهده خواهد 

  داشت:

 ترتیب رهنمود تعیین ارزش جایدادها با در نظر داشت تجارب بین املللی؛ 

  :ارایه خدمات ذیل 

 تعیین ارزش زمین و جایدادها؛ 

 تثبیت اسناد مالکیت زمین جایدادها در همکاری با ریاست های مربوطه وزارت شهر سازی و اراض ی؛ 

 .وحل منازعات مربوط به زمین و جایدادها 

 آموزش و تصدیق دهی (Certification متخصصین در بخش تعیین ارزش جایدادها؛ ) 

  .و تصدیق گزارشات متخصصین مستقل تعیین ارزش جایدادها 
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 .نحوه فعالیت و اجراأت مرکز مذکور در یک طرز العمل جداگانه تشریح میگردد 

 تشویق نهادهای قرضه های کوچک برای فعالیت در سکتور مسکن  .5

( بلند مدت و تضمینها تشویق گردد تا از ظرفیت آنها برای تمویل مسکن  liquidityتوسط سهولت های نقدینگی ) نهادهای قرضه های کوچک 

 تدریجی که فاز اول آن قرضه کوچک نیاز دارد استفاده گردد، که نهادهای قرضه های کوچک خدمات خودرادر سکتورمسکن ارایه نمایند. 

 تقویت خدمات بیمه در بخش رهن مسکن .6

وزارت شهر سازی و اراض ی در همکاری با وزارت مالیه، اتحادیه بانکها و شرکتهای موجود، خدمات بیمه را دربخش رهن مسکن ایجاد و تقویت 

 مینماید تا خطرات در بخش رهن مسکن کاهش یابد و نهادهای مالی بخاطر ارایه قرضه های دراز مدت تشویق گردند.

 پالنگذاری مسکن .3

ور مسکن از وظایف اساس ی و عمده وزارت شهر سازی و اراض ی میباشد. پالنگذاری دقیق نیازجدی و وسیله مهم برای رسیدن به پالنگذاری سکت

ن یپرمختیا پایدار میباشد. در شرایط کنونی که شهر ها به رشد سریع نفوس و منابع محدود مواجه میباشند، نیاز جدی برای استفاده مؤثر اززم

 ایجاد و تقویت زیربناها و شبکات عرضه خدمات عامه دیده میشود.، حفظ محیط زیست ،

محدودیتهای متعددی در این بخش وجود دارد که نیاز مند توجه جدی حکومت میباشد.  نبود و یا ضعف پالنهای شهری موثر در یک و نیم دهه 

به شکل غیر رسمی انکشاف نمایند. همینطور، نبود اخیر باعث شد که انکشاف شهری به شکل درست مدیریت نشود و در نتیجه ساحات شهری 

ه داحصایه ها و ارقام دقیق،  بروز و قابل اعتماد در مورد مسکن در افغانستان محدودیتهای جدی را برای پالنگذاری در این سکتور ایجاد نمو 

ما تا هنوز عرضه زمین برای اعمار پروژه های مسکن است. دولت جمهوری اسالمی افغانستان  زمین های زیادی را در سراسر کشور در اختیار دارد ا

 به محدودیتها مواجه میباشد.

ایجاد بانک زمین یک اقدام بزرگ و بموقع بود که میتوان بحیث یک فرصت در سکتور مسکن تلقی گردد و غنامندی آن بمنظور ارایه معلومات 

و جامع اهمیت خاص دارد. همچنان سروی جامع مسکن به سطح کشور،  درمورد زمین های مناسب برای اعمار مسکن بمنظور پالنگذاری دقیق

ارایه خدمات در ساحات غیر رسمی، استفاده موثر از امالک دولتی و احیای مجدد شهری ایجاب تدوین و تطبیق پالیس ی ها، رهنمود ها و طرز 

 العمل های مشخص را مینماید.

 محدودیتها

 ی در شهرها؛رشد سریع ساحات غیر رسمی و غیر پالن 1

 موجودیت شهرک های خود سر در کشور؛ 2

 انکشاف قسمی و موجودیت زمینهای سفید شهری؛  3

 (و  تصنیف شده شهرها و  روستاها در سکتور مسکن؛updateکمبود معلومات دقیق، بروز  ) 4

 و نیاز مردم برای مسکن؛ عدم موجودیت تصنیف جامع و دقیق مجتمع های مسکونی به اساس موقعیت ،عواید، حالت اجتماعی 5

 مدیریت توزیع زمین و آپارتمانها در  سطح کشور واضح نبوده است؛   6

 نبود و یا عدم تطبیق پالنهای شهری؛ 7

اقدامات و عملکرد حکومت در استفاده از زمین و امالک دولتی مؤثر نبوده که سبب عدم استفاده مؤثر زمین و امالک گردیده و موجب  8

 گذاری ها ازکشورگردیده؛فرار سرمایه 
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 و زیربنای شهری نا مناسب. 9

 توضیحات پالیس ی

 ارایه گردیده است: 
ً
 راه حل ها در قالب توضیحات پالیس ی به شکل تفصیلی ذیال

 ترتیب پالیس ی بهسازی و نو سازی  .1

فرصت های مناسب را برای بهسازی و نوسازی رسمی سازی ساحات غیر رسمی که در این اواخر از جانب وزارت شهر سازی و اراض ی آغاز گردیده، 

د یاین ساحات فراهم مینماید. به همین دلیل، وزارت شهر سازی و اراض ی پالیس ی بهسازی ونوسازی ساحات غیر پالنی و غیر رسمی را ترتیب مینما

 تا دسترس ی شهروندان به خدمات اولیه شهری تضمین و استفاده موثر از زمین صورت گیرد.  

 سازی شهرک های خودسر رسمی  .2

 وزارت شهر سازی و اراض ی بمنظور رسمی سازی شهرک های خود سر، مقرره ای را ترتیب مینماید که تطبیق آن میتواند از یکسو حق مالکیت مردم

 را تحقق بخشد و از سوی دیگر عواید چشمگیر را به خزانه دولت سرازیر نماید. 

 (Urban Regenerationاحیای مجدد شهری ) .3

وزارت شهر سازی و اراض ی بمنظور استفاده موثر از ملکیتها و زمینهای شهری با موقعیت های خوب، عصری سازی ساحات انکشاف نیافته شهری، 

 تمویل پروژه های انکشافی و زیربنایی و جلب سرمایه گذاری سکتور خصوص ی، طرزالعمل احیای مجدد شهری را ترتیب مینماید.  وزارت شهر سازی 

 راض ی برای پیشبرد این امر ریاست احیای مجدد شهری را تحت معینینت خصوص ی سازی وزارت ایجاد مینماید. و ا

 راه اندازی سروی مسکن  .4

کمبود معلومات به سطح والیات در سکتور مسکن یکی از محدودیت های عمده سکتور مسکن است که باعث محدودیت در پالنگذاری مجتمع 

رای تکمیل نمودن کمبود معلومات در سکتور مسکن وزارت شهر سازی و اراض ی با هماهنگی اداره ملی  احصائیه و معلومات های مسکونی میگردد. ب

 سروی مسکن را به سطح کشور راه اندازی مینماید.

 تصنیف مجتمع های مسکونی بمنظور پالنگذاری دقیق مسکن .5

رس ی به مسکن از یکدیگر تفاوت دارد. وزارت شهرسازی و اراض ی حین  پالنگذاری پروژه نیازهای گروه های مختلف جامعه و توانایی انهابرای دست

 های مسکن تصنیف بندی ذیل را در نظر گرفته؛  جزئیات این مجمتع ها به شمول تایپولوژی ها در اسناد تقنینی جداگانه واضح میگردد: 

 (  برای مردم کم در آمد و  آسیب پذیر low-costمجمتع های مسکونی ارزان قیمت  ) (１

 قشرهای آسیب پذیر عبارتند از:

 خانواده های شهدأ و معلولین نیرو های دفاعی و امنیتی؛ 

 عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی؛ 

 زنان که مسؤلیت سرپرستی خانواده های شان را به عهده دارند؛ 

 .و کوچیهای که خواهان شهر نشینی هستند 

 کم در آمد عبارتند از : قشرهای 

  نیرو های دفاعی و امنیتی، معلمین،  پرسونل صحی و سایر کارمندان پایین رتبه دولتی؛ 

  سایر مردم کم در آمد جامعه؛ 

 و متقاعدین در مقابل پول تقاعد شان؛ 
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 مجمتع های مسکونی برای افراد با درآمد متوسط و کسبه کاران (２

  تجارتی –مجمتع های  مسکونی  (３

 قشرهای شامل این کتگوری عبارتند از:

  کارمندان با معاش بلند؛ 

 مقامات عالی رتبه و بلند رتبه دولتی؛ 

  تجاران و سرمایه گذاران؛ 

 .و سایر افراد که دارای عاید بلند هستند 

 زراعتی برای دهاقین و مالداران -مجتمع های مسکونی (４

 قشرهای شامل این کتگوری عبارتند از: 

 ده و بیجا شده گان داخلی؛عودت کنن 

 کوچیهای که عالقه به زراعت دارند؛ 

 و دیگر مردم که به کار در بخش زراعت عالقه مندی دارند 

 

 صنعتی برای صنعتکاران -مجتمع های مسکونی (５

 قشرهای شامل این کتگوری عبارتند از: 

  عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی؛ 

  پیشه وران؛ 

  .و کسبه کاران 

 

 تجارتی در والیات سرحدی -مجتمع های مسکونی (６

 مجتمع های مسکونی برای دیپلوماتان و سرمایه گذاران افغان در خارج از کشور  (７

 مدیریت  توزیع زمین و آپارتمانها .6

ات مطابق آن شاروالی ها و ادار وزارت شهرسازی و اراض ی طرز العمل مشخص را برای چگونگی توزیع زمین و آپارتمانها در کشور تدوین مینماید تا 

 مربوطه فعالیت های شان را در این خصوص عیار نمایند. این عمل در امر تأمین عدالت اجتماعی و تقویت شفافیت کمک خواهد کرد.

 شناسایی زونهای ویژه شهری برای پالنگذاری و تطبیق پروژه های مسکن .7

الیتی ابزارهای برنامه ریزی خاص برای طراحی و اجرای پروژه های مربوطه مسکن، مانند ایجاد وزارت شهرسازی و اراض ی همراه با مقامات شهری و و 

حق  و زون های شهری ویژه، را توسعه می دهد. ادارات ذیربط قادر خواهند بود تا از ابزارهای خاص مدیریت شهری مانند توزیع زمین، مزایده زمین

 و جامع استفاده کنند. قانونی فروش برای ترویج توسعه مسکن پایدار

زون های ویژه توسعه شهری برای بنیانگذاری و موفقیت مشارکت عامه و خصوص ی در سرمایه گذاری های بزرگ اهمیت زیادی دارد. آنها همچنان 

 به عنوان یک ابزار برای تضمین امکان پذیری پروژه های مسکن قابل استطاعت در مناطق مختلف شهرها عمل خواهند کرد.

 رتیب  طرزالعمل برای استفاده موثر از زمین و امالک دولتیت .8

 وزارت شهر سازی و اراض ی طرزالعمل استفاده موثر از زمین و امالک دولتی را  بمنظور اهداف ذیل ترتیب مینماید :
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ی ع زراعتی باال تشویق وجلب سرمایه گذاری خصوص ی جهت ایجاد مراکز تجارتی، مسکونی، صنعتی، خدمات عمومی، زراعتی و صنای •

 زمین و امالک دولتی؛

 استفاده موثر زمین و امالک دولتی از طریق اجاره، کرایه، مشارکت عامه وخصوص ی و فروش ان طبق احکام قانون؛  •

 ایجاد میکانیزم ساده و شفاف غرض دسترس ی به امالک دولتی با استفاده از تکنالوژی عصری؛  •

 از طریق استفاده موثر زمین و امالک دولتی. وتمویل هزینه اعمار تاسیسات عامه •

 غنامندی بانک موجود زمین .9

وزارت شهرسازی و اراض ی بانک زمین را تقویه مینماید و معلومات )پروفایل ( قطعات زمین ها در موقعت های مناسب شهرها و دهات با هدف 

 ارزیابی و ترکیب آنها در برنامه های توسعه شهری و روستایی و در نهایت به هدف ایجاد پروژه های مسکن اضافه مینماید. 

 ربنای شهری بهسازی و انکشاف زی .10

بر عالوه روش های معمول تمویل، دولت جمهوری اسالمی افغانستان پروژه های انکشاف زیربنا های شهری را با استفاده از روش ازدیاد ارزش 

هبود و ب( با در نظر داشت قانون استمالک نیز تمویل خواهد کرد تا روند بهسازی و انکشاف زیربناهای شهری تسریع Land Value Captureزمین)

 یابد.

 نورم و ستندردها و دیزاین مسکن  .4

دیزاین بصفت رکن اساس ی زنجیره تولید مسکن از اهمیت خاص برخوردار بوده که باید مطابق معیار های انجنیری و محیط زیستی و بادر 

 تمام مراحل زنجیره تولید مسکن ایجاب نظرداشت شرایط اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی انجام شود. برعالوه دیزاین، معیاری سازی 

 مینماید تا از یکسو نورمها و ستندردهای مشخص و قابل تطبیق موجود بوده و از سوی دیگر این معیار ها بشکل درست تطبیق گردند.  

ود ظرفیت کادری و کم اما متآسفانه، بنابر دالیل مختلف از جمله عدم موجودیت کودها و ستندرهای بروز، همه شمول و قابل تطبیق، کمب

توجهی به دیزاین به صفت یک اصل مهم، مشکالت مصؤنیتی، هویتی، مهندس ی و محیط زیستی در اکثر ساختمانهای مسکونی دیده میشود. اداره 

خش ر در بملی ستندر به اساس قانون ستندرد ملی افغانستان وظیفه تهیه و ترتیب کودها را با هماهنگی ادارات ذیربط دارد.  اداره مذکو 

 اقتباس نموده لیکن بدون استفاده منسوخ شده است. کود ها 
ً
ساختمانهای مسکونی کودهای سترکچر و مهندس ی را از کود های امریکایی قبال

 در کشور موجود نیست. بنابراین، روش م
ً
 هرچند سال بعد مطابق شرایط و نتایج تحقیقات باز نگری می گردد که چنین توانایی فعال

ً
اسب نمعموال

( مطابق شرایط افغانستان استفاده International Building Codeاینست که از آخرین نسخه های کود های معتبر ساختمانی و انجنیری نظیر )

 صورت گیرد. 

 

تی میگردد. از زیس با وجود منابع فراوان مواد ساختمانی محلی در کشور، مواد ساختمانی وارداتی که باعث بلند رفتن قیمت و تاثیرات منفی محیط

 این لحاظ فرصتهای زیاد برای تعویض واردات مواد ساختمانی و تقویت صنعت تولید مواد ساختمانی در داخل کشور وجود دارد. بنابراین، نیاز

اده از مواد ستفجدی برای ترتیب و عملی سازی ستراتیژی قابل تطبیق برای تعویض واردات مواد ساختمانی و تهیه رهنمودها و تیپولوژی های  ا

انی غمحلی در دیزاین با در نظر داشت فرهنگ و مهندس ی اسالمی و افغانی دیده میشود. برعالوه، بهتر است برای ترویج هویت مهندس ی اسالمی و اف

 و استفاده از مواد محلی کورسهای مشخص در کریکولم پوهنتون ها در نظر گرفته شود. 
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ساختمانی بکار گرفته شده، تجهیزات و تکنالوژی و نیروی بشری ماهر از فکتور های تاثیر گذار در صنعت  برعالوه  کیفیت دیزاین و نوعیت مواد

ساختمانی و مسکن بوده که نقش اساس ی برای پائین آوردن قیمت تمام شد و بلند بردن کیفیت کار میگردند.  استفاده از روشها، تجهیزات و 

 ی ماهر در سکتور مسکن باعث تغییرات و بهبود بنیادی در این سکتور می گردد. تکنالوژی مدرن و تربیه و جذب نیروی کار 

 محدودیتها

کمبود کود ها و ستندردهای الزامی و بروز در بخشهای مهندس ی، انجنیری و زیست محیطی  )مانند زلزله ، حریق و استفاده موثر از  (1

 انرژی(؛

 خانه ها و مجتمع های مسکونی فاقد معیارهای  (2
ً
کاهش در استفاده از تخنیک ها و سبک های معماری محلی. اکثر ساختمانها مخصوصا

صاد تفرهنگی و هویت مهندس ی افغانی اند؛ تیپولوژی های  موفق دیزاین که بتواند هویت و فرهنگ مهندس ی اسالمی و افغانی را با در نظر داشت اق

 مردم تبارز دهد، بسیار محدود است؛  و سطح زندگی

 استفاده بی رویه در دیزاین  و خانه سازی از مواد ساختمانی وارداتی با هزینه باالی محیط زیستی و اقتصادی مانند آهن کانکریت؛ (3

 نبود کارگر کافی ماهر در بخشهای گوناگون ساختمانی؛ (4

 درن و موثر در عرصه خانه سازی ؛استفاده محدود از روشها، تجهیزات و تکنالوژی م (5

 پایین بودن کیفیت و مصونیت ساختمانهای مسکونی در برابر حوادث و بالیای طبیعی؛ (6

 و بلند بودن هزینه اعمار مسکن. (7

 توضیحات پالیس ی

 ارایه گردیده است: 
ً
 راه حل ها در قالب توضیحات پالیس ی به شکل تفصیلی ذیال

 نورم و  ستندرد مسکن   .1

در  (IBCهماهنگی اداره ملی ستندرد، در مرحله اول کودهای مرعی االجراء بروز شده نظیرکودهای کشورهای مشابه ویا کودهای بین املللی ) با

بخشهای مهندس ی، انجنیری و محیط زیستی )حد اقل کودهای زلزله، حریق و استفاده موثر از انرژی( با در نظر داشت مقتضیات اقلیمی و 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در میان مدت و بلند مدت کودها و ستندردهای ملی تهیه خواهد شد.جغرافیایی 

 ترویج هویت مهندس ی اسالمی و افغانی  .2

ای هوزارت شهر سازی و اراض ی از طریق اداره انکشاف نظام مهندس ی خویش، رهنمود احیاء و ترویج هویت معماری اسالمی و افغانی را برای پروژه 

مسکن ترتیب مینماید؛ تایپولوژی های مناسب مسکن با در نظر داشت کتگوری بندی مستفید شوندگان مطابق این پالیس ی طرح خواهد شد. 

 ری اسالمی افغانستان برنامه های آگاهی عامه و بازتاب هویت مهندس ی اسالمی و افغانی را در نصاب درس ی پوهنتونها رویدست میگیرد. دولت جمهو 

 مواد ساختمانی .3

ردات و ابه منظور رشد و ترویج استفاده از مواد ساختمانی محلی، وزارت شهرسازی و اراض ی در هماهنگی با ادارات ذیدخل، ستراتیژی تعویض و 

 تضمین کیفیت مواد ساختمانی را ترتیب مینماید. اهداف عمده این ستراتیژی عبارتند از: 

 کاهش عالقه مندی به واردات مواد خارج از کشور؛  •

 تشویق سرمایه گذاری جهت تولید مواد ساختمانی مورد نیاز در داخل کشور؛ •
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 اختمانی. و ایجاد میکانیزم برای تصدیق و تضمین کیفیت مواد س •

 انکشاف نیروی کاری ماهر در سکتور ساختمان .4

(یک ستراتیژی ملی انکشاف نیروی کاری ماهر در TVET Authorityوزارت شهر سازی و اراض ی در هماهنگی با اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  )

ختلف نیز میشود تا کارگران ماهر و فنی دربخش های مسکتور ساختمان را ترتیب مینماید که شامل تقویت انستیتیوت تخنیکی زمین و ساختمانی 

 ساختمانی اموزش داده شوند. 

 موثریت و کارایی تولید مسکن .5

جیره نوزارت شهر سازی و اراض ی میکانیزم ترویج استفاده از روشها، تجهیزات و تکنالوژی مدرن ساختمانی به منظور افزایش مؤثریت و کارایی در ز 

 سازی مسکن و استفاده از تکنالوژی های پیش ساخت انکشاف میدهد. تولید در قالب انبوه 

عیاری مهمچنان برای دیزاین پروژه های بزرگ مسکن، حد اقل در مراحل اولیه، کمپنی های معتبر بین املللی استخدام گردند تا از یک جانب دیزاین 

 گردد و از جانبی دیگر انتقال تجربه و دانش صورت گیرد. 

 زی و معیاری سازی ساختمانهامقاوم سا .6

وزارت شهر سازی و اراض ی غرض شناسایی آسیب پذیری و معیاری سازی ساختمانهای مسکونی شاخصها و معیارهای مشخص را تدوین نموده، 

  Bتوسط شاروالیها تطبیق میگردد. تطبیق این معیارها موجب مصؤنیت زندگی شهروندان کشور میگردد. 

 کاهش هزینه .7

ر سازی و اراض ی در همکاری با پوهنتونها و مراکز تحقیقاتی، تحقیق و توسعه شیوه های مبتکرانه مسکن ارزان قیمت که با شرایط وزارت شه

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان سازگار باشد، ترویج مینماید.  

قیمت را ترتیب مینماید که شامل ساخت و ساز تدریجی و همچنان برای پایین آوردن هزینه اعمار مسکن، رهنمود طرح و تطبیق مسکن ارزان 

(Incremental housing(  و ساخت و ساز خودی  )Self-construction.مسکن میباشد ) 

 سهمگیری سکتور خصوص ی در مسکن   5.  

توسعه بازار مناسب و کارآمد مسکن ایجاب سهمگیری فعال سکتور خصوص ی را مینماید. سهمگیری فعال سکتور خصوص ی در تولید مسکن 

باعث رشد اقتصادی، کاهش قیمت مسکن و افزایش گزینه ها برای قشر های مختلف جامعه خواهد شد. به همین دلیل الزم است تا شرایط 

 خصوص ی در بازار مسکن فراهم گردد. مناسب برای سهمگیری سکتور 

دسترس ی محدود نهادهای سکتور خصوص ی به زمین مناسب برای اعمار پروژه های مسکن، محدودیت در دسترس ی به قرضه های ساختمانی و 

 د.  نضعف میکانیزم های عملی مشارکت عامه و خصوص ی از فکتورهای عمده باز دارنده مشارکت سکتور خصوص ی در تولید مسکن میباش

تدابیر اساس ی مانند ترتیب چارچوب جقوقی و قابل تطبیق برای مشارکت های مختلف در سکتور مسکن و ایجاد تسهیالت الزم برای انکشاف 

 دهنده گان مسکن در بخش زمین و تمویل میتواند سهمگیری سکتور خصوص ی را در تولید مسکن افزایش دهد. 

 محدودیتها

a. مناسب برای مشارکت با سکتور خصوص ی در عرصه اعمار مسکن؛  عدم موجودیت چارچوب حقوقی 

b. عدم دسترس ی سکتور خصوص ی به زمین مناسب دولتی برای احداث پروژه های مسکن؛ 

c. ( و عالقه مندی ضعیف انکشاف دهنده گانdevelopers .معتبر بین املللی مسکن ) 
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 توضیحات پالیس ی

 ارایه گردیده است: 
ً
 راه حل ها در قالب توضیحات پالیس ی به شکل تفصیلی ذیال

 مشارکت دولت با سکتور خصوص ی .1

 وزارت شهر سازی و اراض ی  چارچوب حقوقی را برای انواع مشارکت ها در سکتور مسکن ایجاد مینماید:

 (؛PPPمشارکت عامه و خصوص ی) •

 (؛PPPPمشارکت عامه، خصوص ی و مردم ) •

 مشارکت مردم، شاروالی و سکتور خصوص ی )بخصوص بهسازی و نو سازی (؛ •

 و مشارکت مردم ، انکشاف دهنده گان و سرمایه گذاران. •

 موجودیت چارچوب حقوقی زمینه سهمگیری سکتور خصوص ی و مردم را در سکتور مسکن فراهم مینماید.

 زمین مناسب برای مسکن .2

زم شفاف را برای افزایش دسترس ی سکتور خصوص ی به زمین های مناسب برای اجرای پروژه های مسکن بر وزارت شهر سازی و اراض ی میکانی

اساس طرزالعمل استفاده مؤثر زمین و امالک دولتی ایجاد مینماید. این افزایش دسترس ی به زمین، تا جاییکه ممکن است، بدون گسترش شهرها 

 صورت خواهد گرفت. 

 بین املللی مسکن جلب انکشاف دهنده گان  .3

وزارت شهر سازی و اراض ی به همکاری ادارات زیربط برای جلب و تشویق انکشاف دهنده گان معتبر بین املللی شرایط مناسب حقوقی و سرمایه 

 گذاری را در کشور از طریق ارایه تضمینهای معتبر مالی و واگذاری زمین های مناسب برای انکشاف مسکن، فراهم میسازد. 

 انفاذ

 این پالیس ی شامل پنج ساحه عمده سکتور مسکن بوده، بعد از تائید شورای عالی توسعه شهری جمهوری اسالمی افغانستان قابل تطبیق است.

 


