
 

 

 افغانستان –وزارت شهر سازی و اراضی، مکروریان سوم، کابل 

 اعالمیه مطبوعاتی
 

خانه حکومت مبنی بر مصئونیت با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری، تعهد

 ه استرسمی و غیر پالنی تحقق یافت های غیر

 

 توزیع سند ملکیت به ساکنین ساحات غیر رسمی شهرهای کابل، هرات، جالل آباد، بامیان و نیلی،روند وزارت شهر سازی و اراضی به دوام 

سنند ملکینت  مزار شریفمی شهر خانه در ساحات غیر رس ۱۰۰۰آب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان برای حضورداشت جاللتم درروز ام

 توزیع نمود.

منزل غیر رسنمی را ثبنت نمنود   ۷۳۰۸۸ کنونشهر مزار شریف تا شش ناحیه  در برنامه ثبت ساحات غیر رسمیتطبیق وزارت از آغاز این 
خاننه در ناحینه  ۱۰۸۸۱خانه در ناحینه هتنتم،  ۱۱۲۸۴خانه در ناحیه ششم،  ۳۹۹۱خانه در ناحیه پنجم،  ۱۵۷۳۶رگیرند  است. این رقم درب

 باشد.میخانه در ناحیه دهم  ۲۰۱۴۶خانه در ناحیه نهم و  ۱۱۰۵۰هشتم، 

 ۳۰۰۰ کنه ر شنریف توزینع شنودر رسنمی شنهر منزان ساحات غیگاباشند سند ملکیت برای  ۳۰۰۰ما  دیگر در مجموع قرار است تا یک 
 م از مزایای آن مستتید خواهند شد.مستقی تن دیگر به گونه غیر ۱۵۰۰۰گونه مستقیم و هموطن به 

در هشنت شنهر را اننه خ ۵۸۷۵۸۷ اکنونتا  رسمی شهری برنامه ثبت ساحات غیر از طریقست که وزارت شهر سازی و اراضی قابل ذکر ا
در شنهر  ۱۸۹۵۰قنندهار، در شنهر در شهر هرات،  ۶۴۰۰۰در شهر مزار شریف،  ۷۳۰۸۸در شهر کابل،  ۳۶۱۳۹۴ثبت نمود  که از این میان 

 سروی و ثبت گردید  است. خانه در شهر نیلی ۷۰۹۰در شهر فرا  و  ۱۲۰۱۴در شهر بامیان،  ۱۲۳۷۸، جالل آباد

 هنای کابنل، هنرات، احات غیر رسنمی شنهرگان سسند ملکیت را برای باشند  ۳۸۶۰وزارت شهر سازی و اراضی پیش از این نیز به تعداد 
 است.جالل آباد، بامیان و نیلی توزیع نمود  

قانون تنظیم امور زمینداری در چارچوب وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد گردید   ۱۱۲برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری بر مبنای ماد  
رات، مزار شریف، جالل آباد، قندهار، فرا ، بامیان و نیلی در حال تطبیق است. از آغناز فعالینت تنا کننون و هم اکنون در شهر های کابل، ه

 منزل در ساحات رسمی و غیر رسمی ثبت گردید  است. ۵۸۷۵۸۷مجموعاً به تعداد 

ند ملکیت توزیع گردد که از مزایای خانه در ساحات غیر رسمی شهر های یاد شد  سهزار  ۵۰۰به  میالدی، مجموعاً ۲۰۲۰قرار است تا سال 
 .هموطن مستتید خواهد شد سه میلیوناین برنامه به طور مستقیم 
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 برای معلومات مزید:

 حشمت ناصری
 رئیس اطالعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی
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