
 

  

 مطبوعاتی اعالمیه

 

منزل در ساحات غیر رسمی شهر نیلی  ۵۰۰جاللتمآب رئیس جمهور کشور به 

 سند ملکیت توزیع نمود

 

شده بود، جاللتمآب  شهر نیلی مرکز والیت دایکندی با حضور گسترده از مردم برگزار  در محفلی که به همین مناسب در 

ساکنین  سند ملکیت  ۵۰۰محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسالمی افغانستان به  شهر نیلی  ساحات غیر رسمی  منزل در 

 توزیع نمود. 

کیت هموطنان در سننناحات غیر رسنننمی شنننهر نیلی، مبدل سنننا تن این هدف از توزیع سنننند ملکیت، تامین مننننمونیت مل

سنناحات به بهترین سنناحات مسننکونی، عراننه  دمات، جلوگیری از غنننب زمین و اعمار  ود سننر منازل، ج ب سننرمایه 

 گ اری سکتور  نوصی و افزایش عواید شاروالی ها می باشد. 

منزل  7۰71از طریق برنامه ثبت سنناحات غیر رسننمی شننهری در جریان یا سننال ا یر تا کنون  وزارت شننهرسننازی و ارااننی

 622۰منزل در ساحات رسمی و متباقی  ۸۵1رهایشی را در سه ناحیه شهر نیلی سروی و ثبت نموده که از مجموع این رقم، 

 منزل آن در ساحات غیر رسمی شهر نیلی واقع می باشد. 

عالوه بر شنننهر نیلی در شنننهر های کاب ، جالل آباد، مزار شنننریب، هرات، بامیان، فراه و قندهار  روند سنننروی و ثبت منازل

 هزار منزل در شهر های یاد شده ثبت گردیده است.  ۵29آغاز شده و تا کنون مجموعاً بیش از 

شهری مجموعاً به تعداد دو ملیون و ساحات غیر رسمی  پنجند هزار هموطن  قرار است با تطبیق مرحله اول برنامه ثبت 

 از مزایای این برنامه به صورت مستقیم مستفید شوند. 

مرحله دوم این برنامه در شهر های مهترالم،  وست، چاریکار، غزنی، لشکرگاه، تالقان، زرنج و گردیز شایان ذکر است، 

 آغاز میگردد. 

وزارت شننهرسننازی و قانون تنظیم امور زمینداری در چهارچوب  112برنامه ثبت سنناحات غیر رسننمی شننهری بر مبنای ماده 

 به هدف ثبت منازل و توزیع سند ملکیت به ساحات غیر رسمی شهری ایجاد گردیده است.   اراای
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