
 

  
 

 لیک تفاهم
 ار جوړولو او ځمکو وزارتد ښ وزارت، د اوبو او انرژۍ

 وا

 مترضرینو ترمنځد کجکي بند پروژې کې ګان والیت ارز په 
 

 

 

 ملریز کال ۱۳۹۸کابل، 



 

 رسیزه

ترصف ښې ښې د قانون حدودو کل ملکیت که خپپکولی يش چې مالک  ږي اوېپېژندل که توگه پ شخص ذايت حق یوه دملکیت 
 د بنسټ پر قانوناسايس د افغانستان  د .ږيېشمېرل ک کښېیو له اسايس حقوقو د اتباعو  پرته له شک څخه دا موضوع وکړي

مجاز دی. له همدې امله هغه عقاري  مخېله  بدلد عادالنه په مقصد د مخکینی او  تامین د شخص ملکیت یوازې د عامه ګټو 
ې او مترضرینو ، د ستونزو حل او د استمالک پروسبقولوتطبید ږي، د یادې پروژې ېک الندې واقع ملکیتونه چې د کجکي بند په پروژه

ارزګان والیت کې د کجکي بند پروژې په د ښار جوړولو او ځمکو وزارت او وزارت،  خسارې جربان په تړاو د )انرژۍ او اوبود ته 
ې د ک تفاهم لیک. په دې مواردو پرېکړه وشوه ېکې پر الند غونډهشوې په جوړه نېټه  ۲۷/۱/۱۳۹۸ پهمنځ تر مترضرینو استازیو( 

 دي.طرفینو ترمنځ د استمالک پروسې تطبیق اړوند موضوعات شامل 

 

 موخې

 مړۍ مادهلو 

 ؛چټکتیاتونو د مالکیت حق تثبیت او استمالک د ځمکو او عقاري ملکید پروژې تر چرت الندې  -۱
 ؛وضاحت تعهداتود نو ترمنځ طرفی دپه نظر کې نیولو رسه  وحدودد د وظیفیوي صالحیتونو  -۲
تړ او مرستې د خلکو د مال حق تثبیت او تطبیق چټکتیا لپاره د مالکیت ارزګان والیت پورې اړوند د کجکي بند پروژې  -۳

 ؛جلب

 

 خواوې

 دویمه ماده

 خواوې په الندې ډول دي: تفاهم لیکد دې 

وونکې ک د استمالکاو  کوونکی مالکیت حق تثبیتد  ،جوړولو او ځمکو وزارتد افغانستان اسالمي جمهوریت د ښار  -۱
 .ادارې د همکار په توګه

 .هاو استمالک کوونکې ادارې په توګد پروژې تطبیق کوونکی  د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان اسالمي جمهوریت  -۲



ږي د دوی عقاري ملکیتونه استمالک کی املهتطبیق له د د کجکي بند پروژې والیت کې  ارزګانپه چې  اشخاصهغه   -۳
  ږي.ېمستحقین پېژندل کد مترضرینو په توګه د بدیل  او

 

 موضوع

 درېېمه ماده

 د کجکي بند پروژې تر چرت الندې د مالکیت حق تثبیت او د عقاري ملکیتونو استمالک. موخهپه  (خسارې جربان)د تعویض 

 

 د شاملو خواوو مکلفیتونه

 څلورمه ماده

 مکلفیتونه په الندې ډول دي: د اوبو او انرژۍ وزارت  (۱)
 تعیینول. حریم بند د کې ولسوايل دهراوود په والیت ارزګان د .۱
د پروژې په اړوندو سیمو کې ټولنیزه، اقتصادي او چاپېریال ساتنې رسوې او د استمالک په موخه ګی  له مالکیت حق  .۲

 لست برابرول.د تثبیت مخکې د مستقیم او غیر مستقیم مترضرینو 
انرژۍ وزارت د دې پروژې تطبیق کوونکي او استمالک کوونکي ادارې په توګه د نورو اړوندو ادارو په مرسته د اوبو او د  .۳

 یادې پروژې تر چرت الندې د مترضرینو د ځمکو بدیل )تعویض(، ساختامن، اشجار او تاسیساتو د خسارې جربان کوي.
 نو تفکیک چې د اسکان مجدد او د کرنې لپاره د دولتي ځمکو تر السه کولو وړ دي.د خسارې جربان لپاره د هغو مترضری .4
 د والیت مقام په مرسته د ځمکو او عقاري ملکیتونو قیمت ګذاري. .5
 ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته د مترضرینو د وروستي لېسټ استول.  .6
 کرنې لپاره د دولتي ځمکو غوښتونکي دي.ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته د هغو مترضرینو لېسټ ورکړه چې د  .۷
 با صالحیته استازیو پېژندنه. وشپږ شاملو خواوو تر منځ د اړیکو لپاره د  تفاهم لیکد مترضرینو او د  .۸

 
 په الندې ډول دي: ونهد ښار جوړولو او ځمکو وزارت مکلفیت (2)

 مالکیت حق تثبیت ته متعهد دی.د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د استمالک په موخی که  د کدسرت رسوې او د  .۱
 د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مترضرینو د مجدد اسکان لپاره د پالن په جوړولو اړ دی. .۲



خوا د والیت مقام په مرسته د قیمت ګذارۍ پر اساس هغو خلکو ته چې د کرنې لپاره د دولتي له د اوبو او انرژۍ وزارت  .۳
 ځمکو غوښتونکي دي، د دولتي ځمکو تشخیص.

 ې ځمکې وروسته د بدیل په علفچر بدل او د مالدارۍ د ودې په موخه ورڅخه ګټه پورته يش.استمالک شو  .4
 هغه ځمکې چې د پروژې تر اوبو الندې راځي استمالک کیږي. .5

 
 وي:ک په الندې برخو کې همکاريرزګان والیت مقام اد  (۳)

امنیت ټینګښت او کدسرت رسوې، د مالکیت حق تثبیت او د ځمکو او عقاري د ساحوي کار تر رسه کولو په موخه د  .۱
 ملکیتونو استمالک ټولو پړاوونو کې د آسانتیاو و برابرول او مجدد اسکان.

 او مترضرینو تر منځ همغږي.   هیئتد مالکیت حق تثبیت او استمالک چټکتیا لپاره د موظف  .۲
 عقاري ملکیتونو طی مراحلو کې مرسته.د کجکي بند پروژې تر چرت الندې د ځمکو او  .۳

 

 تعهداتد مترضرینو 

 پنځمه ماده

مترضرین ژمن دي چې استمالک چارو ته د رسېدو لپاره انرژۍ او اوبو وزارت او ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته خپل  .۱
 استازي ور پېژين.

 امنیت نیيس. هیئتمترضرین ژمنه کوي چې د پروژې په اړوندو سیمو کې د موظف  .۲
مترضرین ژمنه کوي چې د کدسرت رسوې، د مالکیت حق تثبیت، قیمت ګذارۍ او د پروژې تر چرت الندې د ځمکو او  .۳

ید، السلیک د استمالک فورمې تائ هیئتعقاري ملکیتونو استمالک پروسو تطبیق کې بشپړه همکاري کوي او د موظف 
 کوي. ُمهراو 

ییزه شورا جوړوي. که چېرې د کدسرت رسوې، د  یوه سیمه د ساحې مترضرین د سپین زېږو او قومي مرشانو څخه .4
مالکیت حق تثبیت، استمالک او د بدیل ورکړې په پروسو کې ستونزه پېښېږي، دغه شورا به د نافذه قوانینو په رڼا کې 

 او له موظفو ټیمونو رسه په همغږي په دې اړه پرېکړه کوي. د دې شورا پرېکړه دولت ته د منلو وړ دی.
 ین له انرژۍ او اوبو وزارت رسه مرستې او د دې پروژې د موخو تحقق ته ژمن دي.مترضر .5

 

 



 اعتبار

 شپږمه ماده

 ق وړ دی.د تطبیوروسته د تاییدۍ او خلکو  مترضرینواو د سیمې د منځ السلیک  د اړوندو خواوو تر تفاهم لیکدغه 

 يلمخُ  محمد گلانجنیر  محمد جواد پیکار
 رسپرست وزیرد انرژۍ او اوبو  رسپرست وزیرد ښار جوړولو او ځمکو 

 

 

 

 

 

 و استازيپه ارزګان والیت کې د کجکي بند پروژې مترضرین

 (                                           )   حاجی ولید محمد (                                           )   حاجی جانان

 (                                           )   غالم سخی (                                           )   حاجی عبدالشکور

   (                                           )   آغاز محمد

 


