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 وېش پیلته د ملکیت سند رسمي سیمو  غیرآباد ښار  جالل د

 

جمهور رئیس د جاللتمآب  د جالل آباد ښار غیر رسمي ښاري سیمو هستوګنیزو کورونو ته د ملکیت سندونو د وېش لړۍ

غني  له خوا د افغانستان د ځمکو ادارې عمومي رئیس محترر  جرواد پیکرار او د کرابیني او نرورو يکرومتي محمداشرف 

 چارواکو په يضور کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه پرانیستل شو.

سرندونه  ولښریینه یرې اوسیدونکي چې سل تنره  ۵۰۰ د جالل آباد ښار لومړۍ، دریمې او څلورمې نايیوې غونډه کې په د

 ووېشل شو او څلورو تنو د جاللتمآب جمهور رییس محمد اشرف غني په الس د خپلو کورونو سندونه ترالسه کړل.

د جالل آباد غیر رسمي ښاري سیمو اوسیدونکو د غونډې په لړ کې د خپلو کورونو مصوونیت پره برخره کرې د جاللتمرآب 

د )زړه سواند رهبرر  لبرو ورکرړ او همرداراز د افغانسرتان د ځمکرو  جمهور رییس محمد اشرف غني پاملرنې په پار هغه ته

 ادارې عمومي رییس محتر  جواد پیکار ته د یوې ستایندړې په ورکولو د نوموړي کارکړنو ته یې د قدر په سترګه وکتله.

غیررسمي ښراري رسمي او ل، برابرېد خوندیتوب، د ژوند الزمو آسانتیاوو د ملکیتونوټماټیک ثبت، سد ملکیتونو سی

د غیررسرمي ښراري  د پرانوونې جر باو  د ښراروالیو پره عوایردو کرې زیراتوال ، کول خدمتونو وړاندې ته د برابرو سیمو

 سیمود ثبت پروګرا  له اهدافو څخه دي.

 د افغانستان د ځمکو اداره د غیر رسمي ښاري سیمو د پروګرا  له الرې د جرالل آبراد ښرار پره لرومړی، دریمرې او څلرورمې

کرال پروري پره  ۲۰۲۰کورونو ی سروې او ثبت کړي او په پا  کې لري چې تر  ۱۷۸۳۰څانوې په غیر رسمي سیمو کې تر اوسه 

 زره کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. ۷۵ټولیزه توګه 

------------------------------ 

 معلوماتو لپارهزیاتو د ال 

 اتو او عامه اړیکو رییسد اطالع – ييشمت ناصر

 د افغانستان د ځمکو اداره

 ۰۷۷۸۱۱۱۳۸۵مبایل: 

 Hashmat.nasiri@arazi.gov.af: ښنالیکبرې


