
 

  

 مطبوعاتي اعالمیه

 

کورونو ته د ملکیت  ۵۰۰رسمي  جاللتمآب جمهور رئیس د نیلي ښار غیر

 سندونه ورکړ

 

جوړه شببوې وهد د دایکندي والیت مرکز نیلي ښببار کې د ګرنونو کلکو په نډو  په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبببت د 

 کورونو ته د ملکیت سند ورکړ. ۵۰۰هیواد جمهور رئیس جاللتمآب محمد اشرف غني  د نیلي ښار غیر رسمي ښاري 

د د ښه ښاري کدمتونو د وړاندې کولود د ځمکو د غصب دغه کار په غیر رسمي ښاري سمیو کې د ملکیتونو د کوندینې

په پار ترسببره  ګونې د جذب او د ښبباروالیو د عوایدو رورواليپاناو کود سببره کورونو د مینیويد کصببوکببي سببکتور د 

 .کیږي

 پرونرام له الرې په تېر یو کال د نیلي ښببار په دریو ناهیه کېد افغانسببتا  د ځمکو اداره د غیر رسببمي ښبباري سببیمو د  بت 

کورونه یې په غیر رسمي ښاري سیمو  622۰کورونه په رسمي او پاتې  ۸۵۱کورونه سروې او  بت کړې چې له دې رلې  ۷۰۷۱

 کې پراته دي.

مزار شبببریهد هرابد  امیا د فراه و کا لد جالل آ ادد  پهد کورونو د سبببروې او  بت لړم همدا او   دد نیلي ښبببار سبببر یره

 ګره غیر رسمي ښاري کورونه په یادو اتو ښارونو کې  بت شوي دي. ۵29کندهار روانه ده او تر اوسه څه د پاسه 

پام کې چې د غیر رسببمي ښبباري سببیمو د  بت پرونرام د لومړي پړاو په   ببهړودو سببره  ه دوه میلیونه او پن ه سببوه ګره په 

 له نټو او اغیزو  رکمن شي.هیوادوال د دغه پرونرام 

تالقا د ګرنج و ل ببببکرناهمهترالمد کوسببببتد چاریکارد غزن د د پرونرام دویم پړاو  ه ریر ژر په  چې د ویلو ده نردیز د 

 ښارونو کې پیل شي.

مادې پر  نسټ د افغانستا  د ځمکو ادارې  ۱۱2د غیر رسمي ښاري سیمو د  بت پرونرام د ځمکوالۍ چارو تنظیم قانو  د 

 غیر رسمي ښاري کورونو د  بت او دغه کورونو ته د ملکیت سند د ورکړې په موکه رامن ته شوی دی. دپه چوکاټ کې 
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