
 

 اعالمیه مطبوعاتی

هزار منره رهایشی به عودت کننده گان و بی جا شده گان  ۱۶بیش از 
 داخلی در والیت های کابل، هرات و ننگرهار توزیع میگردد

 

مقام عالی ریاست ج.ا.ا. روند تشخیص و انتخاب زمین دولتی برای  ۳۰۵وزارت شهرسازی و اراضی بر مبنای فرمان شامره 
 ان، بی جا شده گان داخلی و فامیل های نیرو های امنیتی و دفاعی کشور را آغاز کرده است.اسکان عودت کننده گ

این وزارت به منظور رسوی و ثبت زمین های دولتی و تشخیص و انتخاب زمین مناسب برای اسکان عودت کننده گان و بی 
 والیت کشور در حال تطبیق می باشد. ۲۸ون در جا شده گان داخلی، برنامه بانک زمین دولتی را ایجاد و این برنامه هم اکن

با گذشت یک سال وزارت شهرسازی و اراضی از طریق این برنامه، مجموعاً بیش از سه و نیم میلیون جریب زمین دولتی را 
نفعه هزار جریب زمین دولتی را برای تطبیق پروژه های عام امل ۱۸در کشور رسوی و ثبت منوده و از مجموع این رقم تا کنون 

هزار جریب زمین دولتی را در والیت های کابل، هرات و ننگرهار برای اسکان عودت کننده گان و بی  ۱۲و همچنان بیش از 
 جا شده گان داخلی اختصاص یافته است.

هزار  ۴هزار جریب زمین دولتی در والیت کابل و  ۳هزار جریب زمین دولتی در والیت هرات،  ۶از مجموع این رقم حدود 
 جریب زمین زمین در والیت ننگرهار برای عودت کننده گان و بی جا شده گان داخلی توزیع میگردد.

کننده گان و بی جا شده گان داخلی را در  وزارت شهرسازی و اراضی روند تشخیص و انتخاب زمین برای اسکان عودت
 کشور آغاز کرده و مصمم است با این کار به مشکالت اساسی این قرش آسیب پذیر رسیده گی مناید.

برنامه بانک زمین دولتی بر مبنای ماده یازدهم و دوازدهم قانون تنظیم امور زمینداری ایجاد و به هدف رسوی و ثبت زمین 
ای عامه تحت استفاده دولتی و استفاده موثر از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه های عام املنفعه های دولتی و ملکیت ه
 حکومت عملی میگردد.
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