
 

 اعالمیه مطبوعاتی
 

تطبیق پروژه های تامین مصئونیت ملکیت،  برایتعهد حکومت "محمد جواد پیکار: 

 "کشور در حال عملی شدن است عام المنفعه و عصری سازی نظام زمینداری
 

ملت که در مرکز رسانه های سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در کنفرانس مطبوعاتی پاسخ دهی حکومت به  ،این مطلب را محترم محمد جواد پیکار
 حکومت برگزار شده بود، اظهار داشت.

ت باا در جریان این کنفرانس سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی از دست آورد های چهار سال اخیر این وزارت گزارش داد و تاکید ورزید که این وزار
 آورد های ملموسی دست یافته است.حمایت قاطع جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان طی این مدت به دست 

 هاای افغانساتانگاااری زماین و ملکیتبانک زمین دولتی، برنامه ثبت ساحات غیررسمی شاهری، برناماه قیمت؛ سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

(ALPIS) ( و برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستانIDPLرا برنامه ) که تطبیا  ایان خوانده افزود این وزارت های کلیدی و نهایت تاثیرگاار

 سابقه نداشته است.نستان در طول تاریخ زمینداری افغاو  بودهمتضمن نظام عصری زمینداری در کشور  هابرنامه

ری  برنامه والیت کشور سروی شده، از ط ۲۸میلیون جریب زمین در  ۵اعشاریه  ۳محترم محمد جواد پیکار گفت، با تحق  بانک زمین دولتی تا اکنون 
با تحق  برنامه قیمات  و ثبت گردیدههشت شهر  درهزار منزل  ۶۰۰ ست،ی غیر رسمی اهاثبت ساحات غیررسمی شهری که هدف آن مصئونیت خانه

ریاب هازار ج ۵۰۰آوری شده است. موصوف همچنان استرداد والیت جمع ۳۴هزاز نمونه معامالت امالکی در  ۴۷های افغانستان گااری زمین و ملکیت
 دیگر این وزارت عنوان کرد. آوردهایدست به ادارات عدلی و قضایی را ازتن آن  ۱۵۸۳۱و معرفی غاصب  ۱۸۸۲۳شناسایی  ،زمین دولتی

را در  ییربناایو ز یپاروهه سااختمان ۶۵۷  یاکار تطباین وزارت  ریچهار سال اخ یطهایش گفت، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به دوام صحبت
 یتادارکات مراحا پاروهه در  ۱۹۴بوده،   یپروهه در حال تطب ۳۱۲سپرده شده،  یپروهه به بهره بردار ۱۵۱رقم،  نیا انیسراسر کشور آغاز کرده که از م

 ساختمانی و زیربنایی دیگر طرح و دیزاین گردیده است.پروهه  ۱۹۷دارد. عالوه بر آن، قرار 

هایش گفت با ادغام اداره اراضی اسب  با وزارت شهر سازی و مسکن اسب  تحت نام وزارت شهر ر پایان صحبتسرپرست وزارت شهر سازی و اراضی د
 آوردن اصالحات در اسناد حکومتداری آغاز شده است. و روی ایجاد دورنمای واضح سازی و اراضی

 ۵۰۰، تسریع روند اعمار کماپلکس اداری داراالماان، توزیاع (IDPLبرنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری در افغانستان )عملی موصوف همچنین تطبی  

، ایجاد مرکز میالدی ۲۰۲۰تا سال  تطبی  مرحله دوم برنامه ثبت ساحات غیررسمی شهری در هشت دیگرو های غیررسمی هزار سند ملکیت برای خانه
باب مکتب از طری  فابریکه قطعاات پایش سااخت را از جملاه  ۲۰۰ر و کار اعما و دولتی، تدوام کارهای بانک زمینهای ادارات عامه دیزاین ساختمان

 دانست.های این وزارت در سال جاری ترین برنامهمهم
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