
 

 مطبوعايت اعالمیه
 

محرتم محمد جواد پیکار: "د ملکیت خوندیتوب په برخه کې د حکومت ژمنه، د ټولګټو پروژو عميل 
 کول او د هېواد د ځمکوالۍ نظام عرصي کول د پيل کېدو په حال کې دي"

 
و رسنیو مرکز کې ولس ته د حکومت ځواب ویلو د ښار جوړلو او ځمکو وزارت رسپرست محرتم محمد جواد پیکار دا څرګندونې د حکومت د اطالعاتو ا

 کنفرانس پر مهال وکړې. 

وکړ چې یاد وزارت د ښار جوړولو او ځمکو رسپرست وزیر د دې کنفرانس پر مهال د دې وزارت د څلورو کلونو د السته راوړنو په اړه راپور ورکړ او ټینګار يې 
 کې د پام وړ السته راوړنې لرلې.د جاللتآمب ولسمرش له پرېکنده مالتړ رسه په دې مهال 

دنې د ښار جوړولو او ځمکو رسپرست وزیر د دولتي ځمکو بانک، د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام، د افغانستان د ځمکو او ملکیتونو بیې ایښو 
لیدي او اغېزناکو برنامو یاد کړل او زیاته یې د دې وزارت یو له ک (IDPL) رامګپرو  يیایپرمخت زټینظام بنس ۍمکوالځد افغانستان د او  (ALPIS)پروګرام 

 سارې دي؛ د هېواد د ځمکوالۍ نظام عرصي کوي. کړه، یادې برنامې چې د افغانستان ځمکوالۍ نظام په تاریخ کې بې

نه ځمکې رسوې شوي، د غیر مېلیو  ۳٫۵والیتونو کې د دولتي ځمکو بانک په پيل کېدو رسه تر دې مهاله  ۲۸محرتم محمد جواد پیکار وویل، د هېواد په 
 ۳۴زره کورونه ثبت شوي او په  ۶۰۰رسمي ښاري سیمو د ثبت پروګرام له الرې چې موخه يې د غیر رسمي ښاري سیمو خوندیتوب دی، په اته ښارونو کې 

زره منونې راټولې شوي. هغه همدا  ۴۷ په پيل کېدو رسه د ځمکو او بیې ایښودنې رامګپرو  يیایپرمخت زټینظام بنس ۍمکوالځافغانستان د والیتونو کې د 
غاصبینو پېژندل د دې وزارت له نورو  ۱۵۸۳۱غاصبینو په ګوته کول او عدليي او قضايي ارګانونو ته د  ۱۸۸۲۳زره جریبه ځمکو اسرتداد، د  ۵۰۰راز، د 

 السته راوړلو څخه یاد کړل.  

ساختامين او زېربنايي  ۶۵۷د ښار جوړولو او ځمکو رسپرست وزیر د خپلو خربو په دوام وویل، دې وزارت د تېرو څلورو کلونو پر مهال په ټول هېواد کې د 
ه مراحلو کې پروژې د تدارکاتو پ ۱۹۴یې د پيل کېدو په حال کې دي،  ۳۱۲ګټې اخېستنې ته سپارل شوي،  ۱۵۱پروژو تطبیق پیل کړی چې له جملې يې 

 ساختامين او زېربنايي پروژو طرحه او ډیزاین بشپړ شوې دي. ۱۹۷دي او رسبېره پر دې د 

ارې تر د ښار جوړولو او ځمکو وزارت رسپرست د خپلو خربو په پای کې وویل، د ښار او کور جوړنې مخکیني وزارت او د افغانستان د ځمکو مخکینۍ اد
و ځمکو وزارت تر رسلیک الندې اوس د څرګند لرلید او په حکومتداري اسنادو کې د اصالحاتو په راوستلو کار پیل یوځای کېدو وروسته د ښار جوړولو ا

 شوی دی. 

پيل کېدل، د داراالمان اداري کمپلکس د جوړېدو چټکتیا، پر  (IDPL) رامګپرو  يیایپرمخت زټینظام بنس ۍمکوالځافغانستان د هغه په ورته وخت کې د 
مېالدي کال پورې د غیر رسمي ښاري سیمو ثبت پروګرام دویم پړاو پيل کېدل، د  ۲۰۲۰زره ملکیت سندونو وېش او تر  ۵۰۰ي سیمو د غیر رسمي ښار 

بابه  ۲۰۰ته کول، د دولتي ځمکو بانک د کارونو ادامه او د قطعات پیش شاخت فابرېکې له الرې د عامه او دولتي ادارو ودانیو د ډیزاین مرکز رامنځ
 یو رغول په روان کال کې د دې وزارت یو له مهمو برنامو څخه وګڼل. ښوونځ
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 :د زیاتو معلوماتو لپاره

  د اطالعاتو او عامه اړیکو رئیس -د ښار جوړولو او ځمکو وزارت  – حشمت نارصی
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