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 مقدمه
در حقیقت مکمل  که پالن ستراتیژیک فعلیطرح گردید. هـ ش  ۸۸۱۱ در سالافغانستان اراضی مستقل  ۀاولین پالن ستراتژیک ادار

این اداره به یک نهاد  ارتقاءپیرامون  اسالمی افغانستان تصمیم ریاست جمهوریبادر نظرداشت  میباشد. ۸۸۱۱پالن ستراتیژیک 
ینده این اداره آپاسخگوی تمامی نیازمندی ها و انکشافات متوقعه  جامع و منعطف تطبیقی، پالن فعلی منحیث یک سند مستقل دولتی

 میباشد.

را مشخص ساخته که توأم با عملکردها، مقاصد  افغانستاناراضی مستقل  ۀاداراین پالن ستراتژیک، دورنما، اهداف و چارچوب کاری 
منظور شده  پالن ستراتیژیک هذا رهنمودی است که زمینه هرچه بهتر تطبیق پالیسی زمین و شاخص های عمده اجراآتی میباشد.

را تعیین مینماید، و سایر اقدامات را که  افغانستاناراضی مستقل  ۀاداررا مساعد ساخته و مسیر حرکت شورای و زیران  ۸۸۱۱ سال 
 می باشد که ادارۀجهت نیل به اهداف از قبل تعیین شدۀ اداره نیاز است، شکل میدهد. فی الجمله تمام موارد فوق تسهیل کننده آنچه 

 عرضه خدمات، تنظیم و مدیریت سالم زمین،  مردم خویش را بهرمند سازد.مستقل اراضی افغانستان سعی دارد تا از طریق 

سعی دارد تا  فعلی پالن ستراتیژیک را توضیح میدهد.ادارۀ مستقل افغانستان  ۸۸۳۱ سال موجوده ، چالش های فعلی تحلیل وضعیتی
مسیر موفقیت اداره را تعیین نموده، راه پیشرفت بسوی الگوبودن اداره توأم با ثبات و موفقیت هر چه بیشتر را مشخص نماید. شایان 

 ذکر است که این الگوسازی حمایت عده ای از مراجع ذیربط و همکاران ستراتژیک را نیز با خود دارد.

 در اسناد حمایوی ای که توسط ادارۀ مستقلو اهداف اساسی  اداریژی های عمده یژیک، ستراتیمنظور دسترسی به اهداف ستراته ب
ینرو، این ی و بودجوی ساالنه، تعیین می گردد. از، و پالن های کاربشمول پالن های کاری ریاستهاترتیب گردیده،  افغانستان اراضی

 قی می شود.تل این اداره یک سند معتبر رهنمودی یژیک و عملیپالن سترات

این ستراتیژی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان  رهبریت هیأ، یژیک و عملیمنظور حصول اطمینان از تطبیق موفقانه این پالن ستراته ب
 وافق و تعهد خود را روی موارد ذیل بیان نموده است: و ت را تصویب نموده عملی

 سند واجب العمل بودهاین اداره تصویب گردیده،  رهبری توسطکه ادارۀ مستقل اراضی افغانستان  عملیک ژییپالن سترات 
 جاری و پالن شده این اداره را مسیر میدهد. یکه تمام فعالیت ها

  یک دوره پنج ساله را احتوا می کند، و می تواند از طریق بازنگری پالن ستراتیژیک و عملی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان
 پیشنهادی ارائه می نماید. یژی عملییک دید پنج ساله نسبت به ستراتطور ساالنه، تعدیل گردد، و این امر ه ، حد اقل ب

  به طور منظم توسط ریاست پالن و پالیسی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان گذارش میگردد به اهداف  نیلپیشرفت به سوی
 الی زمین بازنگری میگردد. و در جلسات رهبری ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و شورای ع

  دسترس به  تصحیحات تازه آن از طرف ریاست پالن و پالیسی ادارۀ مستقل اراضی افغانستانو  عملیپالن ستراتیژیک
 رد.یقرار میگ مراجع ذینفع  تاجران واتحادیه های تمام مشتریان عالقه مند، 

 اداارۀ مستقل اراضی افغانستان اداریماموریت و ارزش های  دورنما،

بوده و منحیث یک رهنمود  معتبرهنوز هم  ه کهتوسط شورای وزیران تصویب گردیدهـ ش  ۸۸۱۱سال پالیسی موجوده زمین در 
 فحوای ازاداارۀ مستقل اراضی افغانستان ف و مقاصد اهدا، دورنما .ر زمین فعالیت دارند، ایفاء نقش مینمایددر سکتو نهادهاییکهبرای 
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اصول،  زمین، میپردازد. مشکالت مدیریت و ادارهمفید و متعهد به رفع  موثر، نهادهااز طریق  اقتباس گردیده که پالیسی زمین
. منعکس گردیدهاداارۀ مستقل اراضی افغانستان یژی تو سترا عملیمشکالت، و رهنمایی های مندرج پالیسی زمین در پالنگذاری 

را جهت حمایت از  زمین هنمود های پالیسینوبه خویش اقدامات الزم نموده و ربه  معتهد است تااداارۀ مستقل اراضی افغانستان 
  سکتور موفق و عادالنه زمین به منصه عمل درآورد.

 ورنماد
کمک  اقتصادثبات و رشد  به تارا فراهم نموده  داریات شفاف زمینکه خدم مستقل، موثر و مفید، دولتی هاداریک 
 .نماید

زمین را به  بوده که خدمات و معلومات مرتبط باو اداره زمین در افغانستان  مدیریتمستقل  نهادیگانه اداارۀ مستقل اراضی افغانستان 
بوده که مزایای  مستقل عصرییک نهاد اداارۀ مستقل اراضی افغانستان و سرمایه گذاران فراهم می نماید.  نهادهاشهروندان، 

 ،فرهنگی ملحوظات نظرداشت در با ورسانیده به حد اعظمی آن  فغانستانبرای مردم ارا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمین 
 عرضه خدمات میدارد. اجتماعی افغانستان و  اقتصادی

 ماموریت

 :میدارد  توضیح طور ذیلرا  خویشماموریت  افغانستان اراضیادارۀ مستقل 

اجتماعی و محیطی و اهداف افغانستان در راستای حمایت از پالیسی های اقتصادی،  زمینداریحصول اطمینان از اینکه منابع . ۸
 کشور مورد استفاده قرار می گیرد. ویتوسع

توسعه اقتصادی و اجتماعی  جهتدسترسی به زمین درنتیجه و اداره زمین تا  مدیریتفراهم نمودن خدمات موثر و مفید . ۱
 تسهیل گردد.

تسهیل نموده و برای مراجع ذیربط باعث فراهم بطور قابل مالحظه  و اداره زمین را مدیریت فعال و پاسخگو منحیث نهاد  .۸ 
 مزایای مستقیم و غیر مستقیم ذیل گردد: آوری

  سرمایه گذاران؛ وافراد، جوامع  عقاریو نیز مصئونیت دسترسی بیشتر و ساده تر به زمین 

 فرهنگی -تخصیص بهتر زمین بمنظور توسعه هرچه بیشتر، به نحوی که از نظر اقتصادی موثر، از نظر اجتماعی
 باشد؛ سازگارقابل پذیرش و از نظر محیطی 

 ؛و دولت سرمایه گذاران ، جوامع،افراد فراهم نمودن معلومات مرتبط به زمین برای 

 مالیات و اجاره زمین. مرتبط به زمین،از طریق خدمات عواید  بلند بردن 

 اداریارزش های 
راه اندازی فعالیت ها، اخذ تصامیم، و  شیوهرا در این اداره  که را بیان میکندادارۀ مستقل اراضی افغانستان این بخش ده ارزش اساسی 

می نماید که  حاصل اطمینان افغانستان ادارۀ مستقل اراضی. زمین کمک میکندو اداره  مدیریت اجرای هرگونه فعالیت های مرتبط با
 . ش ها را مالک فعالیت های خود قرار میدهدزآگاهی داشته و این ارآنها از تمام این ارزش های ده گانه  مشتریانو  کارکنان
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  تعهد

مدیریت  خدمات شفاف، منظم، ساده، موثق هستیم. ما مصمم هستیم که با فراهم نمودن  متعهد ما به ارایه خدمات با معیار های بلند
 .جلب نمایم و سرمایه گذاران را مشتریانردم، اعتماد م زمین در چوکات قانون،اداره  و

 مشتریان  به ارزش

ا و توقعات آنه داده، به پیشنهاد های آنها گوش گذاشتهم احترخود ا مشتریان ما به هستیم.متعهد خود مشتریان رضایت  اکتسابما به 
 .بداریمارایه را  یشباالتر از توقع مراجعین خو درک می کنیم. ما تالش می ورزیم تا خدمات مفید و با کیفیت را

  مساوات

ارزش میگذاریم، چون  متنوعنظریات  به، و سایر مراجع ذیربط برخورد یکسان و محترمانه خواهیم داشت. ما ، همکارانمشتریانما با 
 د به منفعت اداره استفاده نمایند. خو نیروتا از تمام  توانایی بخشیدهاین نظریات کارمندان ما را 

 امانت داری و حسابدهی

ما با کمال امانت داری و حسابدهی فعالیت می نماییم. مسئولیت اقدامات و نتایج آن را به عهده میگیریم، و بلند ترین اصول اخالقی، 
جهت  . با درک اینکه فساد یک تهدید بزرگ است،میگیریم، مد نظر خویش خدمات عرضۀ بشمول صداقت و انصاف را در تمام ابعاد

 حفظ حسن شهرت و حیثیت اداره در مقابل هر گونه چالش ها ایستاده گی خواهیم نمود. 

 حساسیت فرهنگی

آنها در امور ارزش ها، نیازمندی ها و اجراآت متفاوت خویش را ارج گذاشته و  مشتریانت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما تفاو
 . با در نظرداشت این تفاوت ها، مسئوالنه عمل خواهیم کرد.را درک مینمائیم داریزمین

 شفافیت

نوعیت اهی بهتر از گتقویت شده که منتج به آکه از طریق گفتگو باز اداره ت مینمایم. و معتقدیم سبک شفاف و فراگیر فعالی باما 
یسی ها، قوانین، پالکرد که بطور فعاالنه در رابطه با نشر معلومات در مورد  میگردد. ما سعی خواهیم ،خدماتی که ما عرضه میکنیمتربه
میباشد. مبارزه با فساد اداری به ذات خودئه این نوع معلومات ااداره  کوشا بوده  چون ار مقرراتو   

 تفوق در عمل

ین مصارف و و ماب یمرسانب آن و موثریت را به حد اعظمی برده باال مشتریانبرای  را خویش  خدماتکیفیت ما سعی میکنیم که 
 سطح خدمت تعادل را بوجود بیاوریم.

 تطابق

ریت خود را تا موث کردهپیروی  پذیری دراز مدت، ما از اصل تطابق و انعطاف ثبات از حصول اطمینان جهتما به خالقیت اتکا داریم. 
.نمائیمدر محیطی که هر لحظه در حال تغیر است، حفظ   

 محرمیت
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خود میباشیم. مشتریانو  ءمتعهد به حفظ محرمیت شرکا اجراآت خویشمراحل تمامی در نموده و ما محرمیت را رعایت   

:سازگاری با محیط  

 سالماستفاده موثر و ان چنداوم تالش میکنیم که از منابع فیزیکی و طبیعی تبه طور م و محیط زیست پایدار سعی میکنیم به حفظ ما 
.به ارث گذاریمینده را به نسل های آ زیستمصئون  بتوانیم محیطنموده تا به    

  تحلیل وضعیت

 پس منظر

وسیله جمع آوری روی تنظیم و اداره زمین، عمدتاً منحیث یک هـ ش  ۸۱۱۱ سالهایدولت جمهوری اسالمی افغانستان از آغاز 
درسال  ولیت انجام این امور را عهده دار بودند که بعداًئوزارت های امور داخله و مالیه، بالترتیب، مس ،مالیات، تمرکز داشته و در گذشته

 به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منتقل شد. هـ ش ۸۸۳۱

تنظیم امور  ین حقیقی زمین باشد، و این موضوع در قانونهمواره فرض بر این بوده است که تعرفه های مالیات حاوی نام مالک
 نیز تسجیل یافته است.هَـ ش  ۸۸۱۱سال  زمینداری

منظور بهتر ساختن تعرفه های مالیات و افزایش عواید مالیاتی، از طریق اتکا به همکاری داوطلبانه مالکین زمین ه تالش های مکرر ب
که  ه، با موفقیت های اندک همراه بودهـ ش ۸۸۸۳ مازاد استحقاق زمینۀ ترتیب احصائیه، ثبت امالک و فروش اصولنام مورددر 

ریاست های امالک و کادستر در چوکات وزارت هـ ش  ۸۸۳۸خاطر بهبود تولید عواید گردید. در سال ه به تالش های بیشتر ب منتج
دفتر دقیق زمین گردید که می توانست به مقاصد متعدد مورد استفاده قرار گیرد.اما این دفتر زمین  نمالیه ایجاد که منتج به تهیه اولی

 بت اسناد محاکم نبود.شامل ث

که این امر باعث آن  گردید،از وزارت مالیه جدا و به اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مدغم هـ ش  ۸۸۳۸دستر در سال ریاست ک
 نداشته باشد. ی رادستردسترسی مستقیم به نقشه های کالک گردید تا اداره ام

به اداره امالک سپرده شد، و این که شامل سیاست اقتصادی حکومت مرحوم سردار محمد داود قرار داشت ولیت اصالحات اراضی ئمس
ه نمود. ئبندی جدید ای از کیفیت زمین ارا مالک زمین معلومات جمع آوری و تقسیم ۱۱۱۱۱۱اداره یک سروی را تکمیل و در مورد 

و مالداری منتقل شد، و ، آبیاری به وزارت زراعتبه اساس سیاست های اقتصادی حکومت وقت  هـ ش  ۸۸۳۱اداره امالک در سال 
که امر  گان تمرکز داشت، بی خانه و ءمالکین بزرگ به فقرا مازاد زمین توزیعاصالحات اراضی، تحت نفوذ شوروی وقت، روی  امتعاقب

 .بود غیر معمول

و اداره امالک بیشتر کارمندان خود و حمایت ای که از آن اداره  اصالحات اراضی به سکتگی مواجه شدکار هـ ش  ۸۸۱۸در سال 
 مدغم گردید  با اداره اراضی افغانستانهـ ش  ۸۸۳۱ صورت می گرفت، را از دست داد. روی همرفته، اداره امالک تا زمانیکه در سال

فعالیت های محدود داشت. اداره  ،گردید ایجادو مالداری  ، آبیاریدر چوکات وزارت زراعتهـ ش  ۸۸۱۳در سال ادارۀ اراضی که 
زمین های دهی اراضی افغانستان در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هدف ای ایجاد گردید تا بصورت مستقیم امور اجاره 

 منظور بهبود استفاده از زمین و افزایش عواید دولت، عهده دار باشد.ه ر خصوصی را بدولتی به سکتو
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خویش صادر نمود، اداره امالک را با  ۱۸که به تعقیب مصوبه شماره  ۱۳شورای وزیران طی مصوبه شماره هـ ش  ۸۸۱۳به تاریخ 
 ریاست جمهوریهـ ش  ۸۸۳۱سال  ۱۸۱کمیسیون مستقل استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، که بر بنیاد فرمان شماره 

میان  غام اداره ای تحت عنوان اراضی بهاداره اراضی افغانستان مدغم ساخت. در نتیجه این اد کهایجاد شده بود،  افغانستان یاسالم
 ولسوالی میباشد. ۸۳۳والیت و  ۸۳مد که به شمول اداره مرکزی در برگیرنده آ

استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، و کمیسیون مستقل  اداره اراضی افغانستان به ای امالک،تمام صالحیت ها و مسولیت ه
تا زمان صدور مصوبه شماره  اداره اراضیاحکام قانون امور زمینداری عهده دار گردید. تطبیق  سپرده شد، و این اداره نقش اساسی در

اراضی مستقل ۀ ادار متذکره، بر اساس مصوبه من بعد کهفعالیت داشته زیر چتر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  ۱/۸/۸۸۳۱مورخ  ۸۸
جهت کدستر ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی سروی حال ریاست عین یک نهاد مستقل دولتی عرض وجود نمود و درمن حیث افغانستان 

 ادارۀ مستقل اراضی منتقل و مدغم گردید.  هب و خدمات آن  تشکیل جمیعبا  یکسان خدمات عرضۀ هماهنگی بهتر فعالیت ها و

 :ادارۀ مستقل اراضی افغانستان مسئولیت موارد ذیل را  عهده دار میباشدر، در حال حاض

  های دولتی؛ثبت زمین . ۸

 ثبت زمین از طریق سروی کدستر؛. ۱

 ثبت زمین از طریق پروسۀ تصفیه زمین؛. ۸

 ؛)اساسا به دوایر دولتی( انتقال وتبادله زمین. ۳

 به سکتور خصوصی؛ دولتی اجاره زمین. ۳

 و به منازعات زمین؛ ابتدائی رسیدگی. ۱

 .ئه معلومات زمینداری به مشتریان. ارا۱

و  ، آبیاریبه وزارت زراعتدولتی زمین های حیت تنظیم و اداره ، صال۸۸۱۱سال  امور زمینداریقانون تنظیم  (۳)اساس مادۀ  بر
ادارۀ مستقل اراضی افغانستان منتقل گردید شوری وزیران این صالحیت را به  ۸۸ۀ شماره بر اساس مصوب . بودمالداری سپرده شده 

در جنب زمین های دولتی   دارۀ مستقل اراضی افغانستانمسودۀ پیشنهادی نیز انعکاس یافته که ا  (۳) که این موضوع در ماده 
 زمین  دارۀ مستقل اراضی افغانستانالبته ا .نیز عهده دار میباشد از موقعیت آن، قطع نظر را مسئولیت تنظیم و اداره زمین های عامه

و سرمایه گذاران به شمول  انفرادی را به ادارات دولتی، اشخاصامور زمینداری بلکه خدمات مرتبط به  تملک نه نمودهعامه را  های
به امور  اما  ،مدیریت نخواهد کرد نیز زمین ملکیت شاروالی را  دارۀ مستقل اراضی افغانستانهمچنان ا شاروالی ها عرضه میدارد. 

 نمود.  دگی خواهدرسی را شاروالی نیازخدمات مورد  سائرو منازعات  رسیدگیسروی، تصفیه، 

ادارۀ زمین،  ثبت ایجاد دفتر بااز طریق روند تصفیه، زمین های دولتی و شخصی را ثبت می نماید.  دارۀ مستقل اراضی افغانستانا
 و باالتر از آن مترسانتی  ۳۱ دقتتمام افغانستان را با  زمین های دولتی بمنظور تعیین اندازه مدعی است کهمستقل اراضی افغانستان 

ولیت اداره عمومی ئ، مسامور زمینداریقانون تنظیم  ۸۱بر اساس ماده  ا چنان به نظر میرسد که این سرویسروی می نماید. ام
در  ذیربطجیودیزی و کارتوگرافی باشد، و این موضوع نمونه دیگر از سردرگمی اداری در نقش های ادارات و وزارتخانه های مختلف 
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 ادارۀ مستقل اراضی افغانستانعمومی جیودیزی و کارتوگرافی با ۀ دستر ادارا ادغام ریاست سروی کافغانستان می باشد. ب امور زمیندار
ها منقسم با قی  در میان تعدادی از نهاد هم، تخنیکی، اداری و مدیریتی هنوزقانونی. هرچند، امور دیدابهام عمده اداره ای حل گر

  را محدود ساخته و به نوبه خود منجر به بروز مشکالت در سکتور زمین گردیده است. اضی افغانستانادارۀ مستقل ارکه نقش مانده 

، تشخیص بوده هاه مردم و نهادمتوج داری کهزمین مرتبط با اموراسالمی افغانستان از دیر زمان بدینسو چالش های  جمهوری دولت
را تصویب نمود. این پالیسی اهداف  زمینپالیسی موجوده  شوری وزیرانمشورت ها،  سلسلۀ، به تعقیب ۸۸۱۱ میزانداده است. در 

دارای مسیر  ادارۀ مستقل اراضی افغانستاننموده است.   نهادرا پیش حل هاسکتور زمین را تصریح نموده، مشکالت را توضیح و راه 
 .ددهمیی را در معرض تطبیق قرار الیسکه این چالش ها را رفع و پ بوده یو نهاد کلیدی دولت میباشدژیک مشابه یسترات

 چالش های پیش رو
 رشدزراعتی و  های زمین دریافت تقاضا برایبا آنکه می باشد.  زمیناز منابع  اعظمی و مؤثر وابسته به استفادهافغانستان  انکشاف
توسعه زیر بنا های فزیکی )سرک، بند جهت را  خویشتالش های  ین، دولت افغانستان بیشترحالعین اما دراست،  خیلی بلند تجارت

میباشد که افغانستان وابسته به یک چارچوب رسمی  انکشافآب، توزیع برق، ساختمان های عامه، و غیره( متمرکز ساخته است. 
دسترسی  ،منازعات رسیدگی بهفراهم نمودن زمین برای زیربنا های عامه،  بیانگرکه را طرح ریزی نموده  زمین مثمر ازموثر و  استفاده

ده بخاطر موجو و ظرفیت های اداری د. چارچوب، می باشزمینداری، و ایجاد یک ذخیره جامع معلومات آناز مؤثر و استفاده به زمین 
 افغانستان کافی نمی باشد. انکشافبرای  فراهم نمودن خدمات الزم

می باشد.  اداری ظرفیت بشری و  افزایش ز بهنیا ،میباشدجه با آن موا ادارۀ مستقل اراضی افغانستانیکی از چالش های موجود که 
 کهبا منابع  را مینزو اداره  مدیریتنمی تواند چالش های گسترده که محدود بوده  خیلیاین اداره  عملیظرفیت موجود و ساختار 

را مساعد ساخته است، امور زمینداری خدمات بهتر زمینه اخیر  اداریات رفع نماید. هرچند تغییر مدت زمان مناسبدر دارد، سترس ددر
و سایر نهاد ها  عمومی جیودیزی و کارتوگرافی ۀ، ادارادارۀ مستقل اراضی افغانستاندر میان  هم لیت ها ومنابع بشری هنوزئواما مس

 .ه پاسخ موثر و مفید به تقاضا های دولت، مردم و سرمایه گذاران می گرددئاوقات مانع ارا پراکنده بوده که اکثر

رنج میبرد، و  زمین و اداره مدیریتمتخصصین  نبوداز  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، اما بوده توجهمورد  کشورسطح  بهمنابع موجود 
ادارۀ مستقل . اصالحات ای که در دفتر مرکزی است دشوارامری نیز یک  و تخنیکی امور زمینداری جذب کارمندان مجرب  مسلکی

به همان شکلی است  والیتیگسترش نیافته است. ساختار و ظرفیت دفاتر  والیتیدر کابل صورت گرفته، به دفاتر  اراضی افغانستان
 بود.در گذشته مدیریت امالک  درمدت زمانکه 

 اما افزود، را اداره بشری این منابع ادارۀ مستقل اراضی افغانستانعمومی جیودیزی و کارتوگرافی با ۀ ادغام ریاست سروی کدستر ادار
، ظرفیت موقعیت داردو اداره می نماید در والیات  مدیریت ادارۀ مستقل اراضی افغانستانبا توجه به اینکه بیشتر زمین های که 

 گسترش سیستم اصالح شده به والیات، یک چالش عمده می باشد. اییوالیات و عدم توان در محدود

یکی از مشکالت و موانع اساسی به ن و طرزالعمل پالیسی ها، قوانی اتاً بنابر ابهامعمدت دسترسی به زمین دولتی برای سرمایه گذاران
رشد اقتصادی افغانستان محسوب  قبالنع  مهم در امقاصد تجارتی منحیث م به استفاده جهت، دریافت زمین در نتیجه. شمار میرود

 در مدت زمان مطلوب در تردید وشک قرار دارند.  هزینه آنو زمین مناسب دریافتمی شود. سرمایه گذاران بالقوه، در قسمت 
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که و چراگاه نداشته باشند، زمین زراعتی  بیشتر خانواده ها دسترسی کافی بهشود تا می باعثبرای زمین زراعتی  یتقاضای بیشتر
 تحفظ جایدادی ونبودد. موجودیت محدود زمین های زراعتی بالمنازعه، میگرداری عصری و میکانیزه تولیدات باغد باعث کاهش

که  از ناحیه  ها کوچی مالداران وبه افزایش شمار فامیل های کم زمین و بی زمین می گردد. فشار های مشخص باالی  منجر
گردیده است. افزایش سطح فقر و  مقیم، منجر به افزایش منازعات با زارعین انددسترسی به علفچر ها با مشکالت روز افزون مواجه 

ی به مشکالت امنیتی افزوده و می تواند در میان مدت و درازمدت مشکالت اقتصادی و اجتماعی را در دهات و عدم مصئونیت غذای
 قصبات بیشتر سازد.

ص هزینه فرصت یشخبوده و تا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. عدم تو بایر دولتی قابل دسترس بکر قطعات بزرگ زمین های 
ادارۀ مستقل ژیک یعدم جمع آوری عواید دولتی، مهم بوده و واضحاً یکی از عوامل عمده طرح سترات کاریابی و رشد اقتصادی، وها 

نماید که پالن  حاصل اننو اطمی ساخته باید این زمین ها را شامل نقشه  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانمی باشد.  اراضی افغانستان
 گذاری استفاده این ساحات منجر به افزایش منفعت تمام مراجع ذیربط گردد. 

   ۀ مستقل اراضی افغانستانعف، فرصت و تهدید های ادارقوت، ض
درک  یشانجام داده تا از اهداف و دستاورد های خو را تهدید ها تحلیل ای از قوت، ضعف، فرصت و ادارۀ مستقل اراضی افغانستان

ادارۀ . قوت ها، ضعف ها و نیز تهدید ها و فرصت های دست آوردبه  اداره فهم عمیق از مزایا و موانع فعالیت های آن واضح داشته و 
( تحلیل گردیده است. قوت ها و ضعف ها SWOT)قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از روش  مستقل اراضی افغانستان

 یریاست سرو . تغییرات جدید با ادغاممیباشد اداره در ساحات کلیدی منابع، برنامه ها و مربوط به ئلمساکه به  عمدتاً داخلی بوده 
مالداری فرصت آن را مساعد می سازد تا قیمومیت این اداره وسیع و  ، آبیاری وعتالیت اداره اراضی از وزارت زرو استقالکدستر 

 . نمایددر سکتور زمین عرض اندام  نهادمنحیث عمده ترین  که ادارۀ مستقل اراضی افغانستان مشخص گردیده 

 نکات قوت

و چارچوب فعالیت های چون منابع بشری، رهبری، روابط  توسعه نمودهسرعت  در مدت زمان کوتاه به ادارۀ مستقل اراضی افغانستان
 جمهوری اسالمی دولت چوکات خوب درهمچنان از شهرت  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان انکشاف داده است.و حمایت دولتی را 

 ادارۀ مستقل اراضی افغانستانقوت  های هافغانستان، جامعه بین المللی و سکتور خصوصی نیز برخودار گردیده است. یکی از نکت
ادارۀ عمومی  ریاست سروی کدسترمانند  دیگر اداراتاز  زمین و اداره مدیریتمرتبط به  ولیت های بیشترئمس عبارت از این است که
 آینده عهده دار گردد.  زمینداری تحت یک چتر در  به منظور اصالح مدیریت و اداره جیودیزی و کارتوگرافی

جمهوری اسالمی حمایت پالیسی ها و مقررات دولت  که از است اراضی یک نهاد مستقل و شناخته شده دولتی ۀدر حال حاضر، ادار
، طرزالعمل های واضح و یمعیار های کار بهترین ، بامنظم و الزم اداریساختار تا  اداره سعی دارد. این برخور دار میباشدافغانستان 

 ولیت ملی داشته و مصمم است تا ستراتیژی واضح ئمسئیوی ملی ایجاد نماید. این نهاد اجراخوب گزارشدهی را به سطح  سیستم
دارد تا در آینده به یک  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان تالش د نماید.حفظ و بهبود منافع مردم افغانستان ایجا جهتخدمات را عرضۀ 

 نهاد مستقل مالی مبدل گردد. 

بوده که دارای تحصیالت و سوابق کاری خوب در نهاد های چون کارمندان رین این اداره از جمله بهت کارمندان سطح مدیریتی
، می ء، بنابودهخدمات ملکی، انجو ها، موسسات ملل متحد، نهاد های بین المللی و سکتور خصوصی در سطوح مختلف مدیریتی 

 باشند.افغانستان اراضی  ۀ مستقلیک آغاز خوب برای رشد ظرفیت ادارتوانند 
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 ضعف نکات 
 با کمبود وجوه هم، این اداره هنوزافغانستان صورت گرفته اراضی ۀ مستقلاداراستقاللیت مالی در عرصه  ی کهابتکاراتسلسله  وصفبا 

بودجه اولویت های این اداره را از مسیر محدودیت  بناءً  د.مواجه می باش یشلیت های روزمره خوفعاجهت پیشبرد مورد نیاز  مالی
سرمایه گذاری بابت فیس از عواید  مدتاً ناشی از چارچوب قانونی و مالی دولت می باشد کهاصلی آن منحرف می سازد. این امر ع

و  تراکمدر عین حال، بنابر  نپنداشته  و آن را جزء بودجه ساالنه اداره می پندارند. معمول بودجه ساالنه  دورانخارج از را مجدد 
گردیده تا از تمرکز ، باعث آن اضافه شدهه اداران موجود نککار باالی کار، افغانستان  اراضی ۀ مستقلادارامور روزمره  ماهیت مغلق

رهبری گردیده تیم مجرب افغانستان توسط  اراضی ۀ مستقلادارستراتیژیک کاسته شود. و امور  ها رهبری اداره باالی ساختار پالیسی
و شماری از رؤساء میباشند که مستقیما به رئیس عمومی گزارش ده اند. در سطح والیات  دو معاون که مشتمل بر رئیس عمومی اداره

و از امور اداری به  خویش به رئیس عمومی اداره تخنیکیافغانستان فعالیت داشته که از اجرای امور  اراضی ۀ مستقلاداردفاتر والیتی 
مشوره ده  یتمنحیث  شخص د شده به مقام عالی ریاست جمهوریپیشنها زمین و شورای عالیگزارش میدهد.  مقام والیت مربوطه

 فعالیت مینماید

 فرصت ها

به این باور است که خواست و تعهد سیاسی دولت افغانستان پیرامون افزایش شفافیت و حسابدهی افغانستان  اراضی ۀ مستقلادار
در راستای رسیدن به  لیخدمات دولتی، از جمله عوامان مرتبط به امور زمین، تسهیل و افزایش موثریت و مفیدیت فراهم کنندگ

یک نقطه آغاز رفتن به مسیر درست و  اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی. ادغام ریاست سروی کادستر میباشداهداف این اداره 
و شفاف  عصریطرح منحیث یک اداره دولتی یک فرصت مهم را بمنظور ایجاد یک  افغانستان اداره اراضی یتمطلوب بود. استقالل

 برای رسیدگی به مسائل زمین افغانستان، فراهم می نماید.

، مراجع تمویل کننده نسبت به این اداره عالقمندی قابل مالحظه بودهی بصورت کامل قابل دسترس نکافی دولت مالی وجوه آنکهبا 
حیاتی  منحیث منبع . زمین سوق دهددر میان مدت افغانستان  اراضی ۀ مستقلادار انکشاف جهتدارند که می توان حمایت آنها را 

 و اداره کننده کننده مدیریت به حیثافغانستان  اراضی ۀ مستقلادارزایی محسوب می شود. با قرار گرفتن  شغلافغانستان و  رشدبرای 
دولت، مردم، سرمایه گذاران و توجه مورد عواید، ثبات اقتصادی و اجتماعی، این اداره را  افزایشدر را زمین، سهم این اداره  اولی

 تمویل کنندگان قرار میدهد.

 

 

 ها تهدید

زمین در افغانستان، جائیکه زندگی بیشتر خانواده ها وابسته به دسترسی به زمین است، به یک موضوع حساس و سیاسی مبدل گشته 
 اراضی ۀ مستقلادارمسولیت موجوده است. عالوه بر آن، قوانین، پالیسی ها و طرزالعمل های موجود که مشخص کننده نقش و 

 ثر و متناقض می باشد.غیر مؤ، اکثراً غیر کافی، افغانستان میباشد

 اراضی ۀ مستقلدارسهم اا برای سرمایه گذاری، در رابطه ب عالقمندی و تقاضای بلند مردم و خواست سکتور خصوصی وصفبا 
آگاهی ناچیز وجود دارد. بخش های مشخص عامه بصورت عمدی، بنابر ، زمین و پروسه تصفیه زمین و اداره مدیریتدر  افغانستان
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اداره سد واقع گردیده که وضعیت مشکالت را  این تجارب منفی گذشته آنها در رابطه به امور خصوصی سازی، در برابر فعالیت های
صوصی سازی در میان این تهدید ها را تشخیص داده و سعی میکند یک فهم درست از خ افغانستان اراضی ۀ مستقلبدتر میسازد. ادار

 ه نماید.ئعامه مردم ارا

 ۀ مستقلادارهمکاران داخلی و خارجی  برخیاما دارد،  نیازثر ؤم به مدیریتامور اجاره دهی زمین تسهیل  جهت  که شکی نیست
بنابر ترس از دست دادن نفوذ، کنترول یا مصئونیت، تمایل ندارند تا با این اداره بصورت واضح همکاری و  همهنوزافغانستان  اراضی
 داشته باشند. حسنهروابط 

سعی دارد تا سیستم ها و طرزالعمل های کاری داخلی خود را توسعه داده و چالش های ناشی از حجم افغانستان  اراضی ۀ مستقلادار
 را رفع نماید. زمینو اداره  مدیریتت های کار و افزایش مسئولی

و سیستم معلومات  زمین ، سرویبردارینقشه امور مرتبط به  ، با کمبود اشخاص مسلکی ماهر در ساحات چون در مجموعافغانستان، 
سعی میکند تا شمار کافی  افزوده است، و این ادارهافغانستان  اراضی ۀ مستقلاداربه چالش های  هزمین، مواجه می باشد. این معضل

بیشتر و را  یشفعالیت های خو، به عرضه خدمات امور زمینداری تا با توجه به افزایش تقاضا ها نمودهمسلکی را استخدام  کنانکار
 بهتر سازد.

 :میباشدثر قرار ذیل ؤفرا راه اجراآت م جدیر موانع ئاس

 به طور عموم؛ نا امن کشورعیت وض 

  ؛توسط افراد با نفوذغصب مقدار زیاد زمین 

 مستاجرین؛ نا همگونزمین و وضعیت  زیاد منازعات موجودیت تعداد 

 ادارۀ مستقل اراضی افغانستان.ساحوی  کناندید جانی یا صدمه به جان کارته 

 در شهرها. سکونت گزینی غیر رسمی و غیر قانونی ساحات غیر پالنی و بی جاه شدگان داخلی 

ن کناکار یا موسسات می باشد که زمینداریامور در  بین المللی متخصصین دسترسی به، عدم امنیدر عرصه نا  یموضوع مهم دیگر
صورت که منابع  ک مینماید دردرادارۀ مستقل اراضی افغانستان بخواهند و بتوانند در چنین شرایط کار نمایند.  ومجرب مسلکی داشته 

 شدیدی روبرو خواهد شد. های و فعالیت های این اداره با چالش مسئولیتتخنیکی ملی و بین المللی مورد نیاز فراهم نگردد، توسعه 

باید تضمین گردد، چون این اداره در حال حاضر متکی به  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانبالخره، ثبات مالی برنامه های توسعه ای 
 می باشد. یتخصیص پولی محدود دولت جی و مراجع تمویل کننده بیرونی ووجوه خار

 ادارۀ مستقل اراضی افغانستانشرکای ستراتژیک 

وزارت خانه ها، ادارات والیتی،  زیاد است، که شامل یک تعداد نهاد های دولتی بشمول ادارۀ مستقل اراضی افغانستان رسمیارتباطات 
 قل مبدل گردیده، اما هنوز هم نقشبه یک نهاد مستادارۀ مستقل اراضی افغانستان وغیره میگردد.  هرچند  انکشافی محلشورا های 

 مسؤلیت ها و صالحیت های آن در موضوعات مربوط به زمین میان یک تعداد زیاد  نهاد های عامه  تقسیم گردیده است.   

 ذیل می باشد:قرار مشرحنقش های کلیدی این نهاد ها بطور 
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  و  آبیاری ،وزارت زراعتزیر چتر  تا زمان استقاللیت آن توسط فرمان ریاست جمهوریادارۀ مستقل اراضی افغانستان
سمت تعیین یژیک از آن وزارت دریافت می نمود. که فعال این وزارت تنها در قرهنمائی های استرات مالداری قرار داشته که

 درجه زراعتی زمین ایفا نقش میدارد.

 اراضی ادارۀ مستقل وزارت عدلیه که از موجودیت چارچوب قانونی مناسبت حصول اطمینان می نماید، پل ای است میان 
 و محاکم کشور؛ افغانستان

 ؛وزارت مالیه مرجع تأدیه مالیات زمین  و حق االجاره  زمین دولتی 

  ؛تشریح حقآبه زمین و ارائه خدمات زیربناییوزارت انرژی و آب مسؤل 

 وزارت معادن و پطرولیم ساحات معدنی را تشخیص می نماید؛ 

 ؛ ووزارت اطالعات و فرهنک در تشخیص آبدات تاریخی همکاری می نماید 

  ریح حقوق مالکیت و حفظ مراقبت آن  و رسیدگی به منازعات زمینو تشانکشافی محل در زون بندی زمین شورا های 
 ند.سهیم ا

مستقیم کابینه و رئیس جمهوری اسالمی محصول حمایت  منحیث اولویت ملی،توسعه ادارۀ مستقل اراضی افغانستان رشد و 
 افغانستان در امر نظارت از پیشرفت کار و حصول اطمینان از همکاری تمام دفاتر مربوطه، پنداشته میشود؛

 یاز اهمیت بسزاادارۀ مستقل اراضی افغانستان ای دخیل در این روند، برای نهاد ه جمیعحصول اطمینان از همکاری مثبت میان 
با حمایت و تائید مقامات ارشد دولت افغانستان می  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان باشد. این امر نیازمند مدیریت سالم برخوردار می

 زمینهمراه با رهنمائی و حمایت شورای عالی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان زیر چتر باشد. یکجاه نمودن مسؤلیت های متعدد 
 متشکل از شماری از وزارتخانه ها، گام مهم برای ساختن یک اداره مستقل و نیرومند اراضی پنداشته میشود.  

 شورای عالی زمین
کار می نماید، تا از مدیریت موثر اداره ی افغانستان ادارۀ مستقل اراض باشورای پیشنهادی عالی زمین عمدتاً منحیث یک نهاد مشورتی 

ژی ها و پالیسی های منظور شده، حصول اطمینان گردد. این شورا یک مرجع عالی مشورتی برای اداره بوده که شامل یو تطبیق سترات
 باشد:میهفت عضو به شرح ذیل 

 معاون ریاست جمهوری )منحیث رئیس شورای عالی زمین(؛ 

 ؛رۀ مستقل اراضی افغانستانادا عمومی رئیس 

 وزیر اقتصاد؛ 

 وزیر عدلیه؛ 

 وزیر زراعت، آبیاری و مالداری؛ 

 وزیر مالیه؛ 

 نماینده ستره محکمه؛ 

 نماینده ولسی جرگه؛ 

 دو نهاد برتر جامعه مدنی.  
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ادارات غیر  گاننماینده معرفی شده تعویض شده میتوانند.  جدیدا معرفی گانبا نماینده  گان اصلیدر حالت های استثنائی، نماینده 
برای دو  ی عالی زمینادارات غیر دولتی در شورا گاندولتی به اساس پیشنهادات نهادهای مربوطه آنها میباشد. دوره عضویت نماینده 

ر خواهند بود. در حال ضروت وزارت های به حیث اعضای ناظ گانقابل تمدید میباشد. این نماینده  فقط برای یک بار سال بوده و
موجه معادن و پطرولیم، فوائد عامه، انرژی و آب و یا شاروالی به جلسات شورای عالی زمین دعوت خواهند شد. رئیس شورا در حاالت 

 میتواند آنها را از بحث باالی موضوعات مشخص یا موارد آجندا خارج نماید. 

ژی و پالن یتصامیم به سطح پالیسی، مانند منظوری استرات در برخی موارداختیارات مشورتی را دارد، ی عالی زمین عمدتا شورابا آنکه 
 اختیارات آنرا طوریکه در چارچوب  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان. شورا همچنان باید تصامیم مهم میداردساالنه، را نیز اتخاذ کاری 

 ، تائید نماید. است تشریح گردیده

جلسه نماید، و جلسه های فوق العاده  تدویر مهور یا معاون رئیس جمهورحد اقل ساالنه یک بار بنا بر دعوت رئیس جشورا باید 
مستقل  ن رئیس جمهور تدویر میگردد. ادارۀریاست معاو تحتدایر گردد. جلسات  آن میتواند باالثر تقاضای رئیس شورا یا چهار عضو

  تمام وظایف اداری میباشد. اجرایجلسات و  گزارشمسؤل ترتیب اجندا، نگاشتن افغانستان اراضی 

به اتفاق در هر جلسه باید حد اقل پنج عضو بشمول رئیس اشتراک نمایند. هیچگونه رای دهی رسمی در شورا وجود ندارد؛ تصامیم 
 صورت میگیرد تا از اشتراک جامعه مدنی در روند تصمیم گیری حصول اطمینان گردد.   اراء 

 و حصول اطمینان از تحلیل و رفع خویشبا رفع نیازمندی های نهاد در سطوح مربوطه  نشارواالو نهاد های عامه محلی، والیان، 
ادارۀ پالن شده  انکشافیبرنامه های  سهم گیری همکاران تمویل کننده در نقش کلیدی ایفاد می نمایند. موانع موجوده در زمنیه

 ضروری میباشد.   افغانستان اراضی مستقل

 رسینظارت، ارزیابی و بر

الی زمین در زمینه پیشرفت اهمیت سیستم نظارت و ارزیابی موثر را جهت آگاه نمودن اداره و شورای ع افغانستان اراضیادارۀ مستقل 
، درک نموده است. نظارت و ارزیابی برای اهداف زمینارائه کننده موثر و مثمر خدمات  نهاد به یک آن مبدل شدناداره و جهت 

بهبود هرچه مهم میباشد، چون اجراآت بهتر را شناسائی و استفاده آنرا جهت ادارۀ مستقل اراضی افغانستان آموزشی و ظرفیت سازی 
تسهیل میبخشد. همچنان مهارت های نظارتی و ارزیابی را در تمام نهاد بهبود  ،زمینو  تغییرات مطلوب در ساحات اساسی  بهتر

ثرتر و کم هزینه تر وفقیت ها و اشتباهات، بطور متداوم،  مؤبا تجربه گرفتن از م نادارۀ مستقل اراضی افغانستا امورات میبخشد. تمام
 میگردد.   

شفافیت و نشان  رشد به منظورمیگردد.  ارائهو رضایت مراجعین، بعد از ارزیابی جامع،  ی، تاثیرات شاخص هاگزارش های منظم کار
 دادن پیشرفت های اداره، این معلومات منتشر میگردد. 

یک سیستم ساده و آسان فهم با تعداد محدود شاخص های کلیدی و ارزش ادارۀ مستقل اراضی افغانستان چارچوپ نظارت و ارزیابی 
 اید یکسان در دسترسنهاد میباشد. شاخص های کلیدی کاری ب عمدههای کاری بوده که بطور مستقیم مربوط به فعالیت های 

پیچیده یا توسط محاسبات  بوده و غیر عملیماهیتا مغلق وباید ن. این شاخص ها ر گیردقراو شهروندان عادی  گانتصمیم گیرنده 
 .  صورت گرفته باشد
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ادارۀ مستقل اراضی  انکشافاساس چارچوب نظارت و ارزیابی را تشکیل می دهد. با کاری  کلیدی ساده شاخص های عده ای
کلیدی کار توسط سیستم پیگیری پالن ها و روند  های د. شاخصا، در صورت ضرورت، تعدیل خواهد گردیاین شاخص ه افغانستان

 تکمیل میگردد. شاخص های کلیدی در پائین نشان داده شده است.  و کشور الیتوح اداره، کاری در سط

افغانستان را ادارۀ مستقل اراضی ثریت کار و مردم عام می توانند به آسانی مؤدسته ساده شاخص های کلیدی، دولت از با استفاده 
ادارۀ مستقل جهت تحلیل وظایف، روندها، شیوه ها و موضوعات، تطبیق خواهد گردید.  متعددشیوه های  درک نمایند. در داخل اداره

میباشد. برای شفافیت بیشتر روندها و طرزالعمل ها،  نیزبخش تفتیش داخلی  ی دارایمنحیث یک نهاد مستقل دولت اراضی افغانستان
 بهره مند گردد. انکشافیحمایت بیشتر همکاران  از هرگونه تفتیش خارجی را می پذیرد تا اراضی افغانستان ادارۀ مستقل

 ادارۀ مستقل اراضی افغانستان ژیکیاهداف درازمدت سترات
مقید به زمان نبوده بلکه به شکل اهداف اولیه، دومی و سومی تعریف ادارۀ مستقل اراضی افغانستان ژیک یاهداف درازمدت سترات

در رسیدن به عدم زمان بندی اولویت ها به معنی ابهام گردیده که منعکس کننده سطح اولویت آنها در قسمت رشد اداره می باشد. 
ادارۀ  ف را منعکس میسازد. پالن کاری عملیبه این اهدا آمدنیل او دست آوردها  نبوده بلکه انعطاف پذیری اداره را  جهت ن اهداف

کوچکتر( تقسیم بندی شود تا واقعیت های موجود در تنظیم و  مستقل اراضی افغانستان باید با پالن های کاری ساالنه )یا حتی
 د.گردرهنگی دشوار می باشند، تطبیق تغییرات اداره در نظر گرفته شده و برنامه های که از نظر تخنیکی و نیز ف مدیریت

 در ذیل توضیح میگردد.ادارۀ مستقل اراضی افغانستان ژیک یاهداف درازمدت سترات

به نهاد  یکساناداره و ثبت زمین در افغانستان بخاطر فراهم نمودن خدمات بهتر و مدیریت، اصلی تبدیل شدن به نهاد رهبری نهادی: 
 سرمایه گذاران. شهروندان و های عامه،

همکاری مراجع  بااداره و ثبت زمین در افغانستان به نمایندگی از دولت ابتکار اصالحات قانونی در رابطه با مدیریت، : اصالحات قانونی
هماهنگی و تسهیل تطبیق  تا ،ساخت زمین تولی تمام پالیسی ها و قوانین مرتبط بهم ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را. و ذیربط

 . را ایجاد نمود پالیسی و چارچوب قانونی مدرن منطبق با فرهنگ و قابل پذیرش

به یک نهاد با ثبات مالی و مستقل که قادر به تولید ادارۀ مستقل اراضی افغانستان باجذب و حفظ کارمندان مجرب و مسلکی : ثبات
 .تبدیل گردد ،ر دولت اسالمی افغانستان ایفا نمایدو سهم مثبت مالی خود را در براب اشدوجوه خود ب

و طی مراحل معلومات مرتبط به زمین ایجاد و مدیریت یک سیستم معلومات جامع و کمپیوتری بخاطر حفظ سیستم معلومات زمین: 
 آنها.خصوصی مطابق به نیازمندی و تقاضای بموقع به نهاد های عامه و دقیق و های دولتی و شخصی. فراهم نمودن معلومات 

، و حصول اطمینان از نقشه برداری جامع و ثبت زمین ها ایجاد و مدیریت یک سیستم موثر ثبت زمین و ملکیتسیستم ثبت زمین: 
به زمین ثبت وراجستر تمام انتقاالت زمین در سطح کشور و رسیدگی به منازعات مرتبط و حقوق مرتبط به آن.  شخصیهای عامه و 

 با همکاری محاکم مربوطه.

: فراهم نمودن خدمات شفاف، سریع و موثر زمین در مطابقت با پالیسی های دولت. این امر شامل فراهم خدمات تخصیص زمین
ه خدمات به سرمایه گذاران محلی و و اقتصادی، بشمول ایجاد یک اداره جامع ارائ ساختن زمین برای مقاصد عامه، توسعه اجتماعی
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به  دهی زمین اجاره انجام امورو حصول اطمینان از  .بین المللی و گروپ های اجتماعی مشخص در مطابقت با اولویت های ملی
 به زمین میگردد. امر شامل تسهیل دسترسی خانمها ع.  اینموق

چون مالی، منابع بشری، حمایت و را در موارد ادارۀ مستقل اراضی افغانستان که  اداریریاست ایجاد و مدیریت موفقانه  الت ها:یفع
 ، ترانسپورت و امنیت همکاری نماید.تدرکات ستیک،اسناد، لوژ آرشیفکنالوجی معلوماتی، توسعه ت

 حصول اطمینان از تساوی جندر در پروسه استخدام.

آگاهی دهی بخاطر فهم و : ایجاد همکاری معتبر و با ثبات با مراجع ذیربط از طریق فراهم نمودن معلومات دقیق و بموقع، اطاتبارت
فهم از بمنظور حصول اطمینان  مشتریانمعلومات متمرکز با مردم و  سلسلهافغانستان. ایجاد یک  حقوقیپالیسی زمین و چارچوب 

ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و اینکه سطح آگاهی در مورد ادارۀ مستقل اراضی افغانستان های کاری  طرزالعملدرست ماموریت و 
رو به افزایش باشد. مطلع ساختن سرمایه گذاران ملی و بین المللی در مورد موجودیت فرصت های  مستقل دولتیمنحیث یک اداره 

 سرمایه گذاری روی توسعه زمین در کشور.

کنترول داخلی بمنظور آزمایش، ارزیابی و گزارش در مورد مطلوبیت و موثریت خدمات ارایه شده، تا در  ایجاد سیستم: پولبه ارزش 
 صورت گرفته باشد.اداره و توسعه دوامدار استفاده موثر از منابع،  ،روند تنظیم

 اهداف اولیه ستراتژیک

 ادارۀ مستقل اراضی افغانستان جهتکه برای مشخص گردیده اهداف اولیه ستراتژیک منحیث مهمترین و ضروری ترین موارد 
 از اهمیت خاص برخوردار اند: در این زمینه ذیلدانسته می شود. موارد  الزمژیک یرسیدن به اهداف کالن سترات

 عملی ایجاد یک چارچوب ثابت و مؤثر 

  مدت  درازمالی ثبات در عرصه رفع مشکالت 

 معلومات و آگاهی در مورد اداره و تدوین طرح  

  جدیدالتقرر کارکنان استخدام موثر و آموزش جهتایجاد ساختار های ضروری آموزشی 

  تمرکز فعالیت ها روی تقاضا های حقیقی مانندNRRCP زمین تصفیهسروی و  و موضوعات 

منظور توسعه  بهدر یک موقعیت قوی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان به هر اندازه ای که این اهداف زودتر بدست آید به همان اندازه 
 قرار می گیرد. اهداف اولیه ستراتژیک بصورت خالصه در ذیل توضیح گردیده است. فعالیت ها مطابق به خواست خویش

 کوتاه مدت عملیوجوه مالی تامین 
ادارۀ مستقل اراضی ماه اقدام می نماید.  ۸۱برای حد اقل  ثابت دریافت راه حل کوتاه مدت مالی جهتادارۀ مستقل اراضی افغانستان 

از طریق یک پیشنهاد واقعبینانه بودجه به وزارت مالیه، و نیز احتماالً از طریق  ، منحیث یک اداره مستقل، این راه حل راافغانستان 
 دادنتا حدودی نسبت به آینده مطمئن شده و از دست ادارۀ مستقل اراضی افغانستان . نهاد های تمویل کننده، جستجو می نماید

  را قبل از انتقال مهارت های آنها به سایر کارمندان، جلوگیری نماید.قراردادی   کار فهممجرب و  رکنانکا
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ادارۀ مستقل اراضی عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با  ند ادغام ریاست سروی کادستر ادارۀتکمیل رو

 افغانستان

عمومی جیودیزی و کارتوگرافی  ، ریاست سروی کدستر ادارۀزمینو اداره  مدیریتاداره واحد  ایجاد به منظور اساسیقدم منحیث یک 
و ساختار تشکیالتی مورد ضرورت ادارۀ مستقل اراضی  . با این ادغام، مسئولیت هاادارۀ مستقل اراضی افغانستان مدغم گردیده استبا 

از مزایای معلومات قل اراضی افغانستان ادارۀ مست. همچنان فعالیت های آن توسعه میابد درعرصه مدیریت و اداره زمینافغانستان 
دستر شت، مستفید میگردد. ریاست سروی کدستر با خود خواهد داکه ریاست سروی کداخلی، تجارب و ظرفیت های آموزشی ای 

تشکیل ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و اداره زمین را در  مدیریتبصورت کامل دارای یک تشکیل اصالح شده بوده و پایه مرکزی 
 .میدهد

 الیه با ادارۀ مستقل اراضی افغانستان وادارۀ عمومی جیودیزی ومادارۀ امور و وزارت بخاطر تکمیل موفقانه ادغام فزیکی و اداری، 
کارتوگرافی یک کمیته موقت را ایجاد خواهند کرد. این کمیته امور ادغام را رهنمایی و نظارت نموده و حصول اطمینان می نماید که 

 .تکمیل گردد ریاست کدستر پروسه ادغام فزیکیتا یت ها بصورت نورمال تداوم یافته و کار مشترک صورت گرفته فعال

 ریاست هاکاری  طرح پالن
پالن های کاری تهیه و ترتیب می نماید. این پالن های  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان برای هر ریاست و ساحات کلیدی خویش

پالن های کاری انفرادی، به اهداف  د.نتایج متوقعه می باشکاری اسناد معتبر بوده که منعکس کننده فعالیت های اولیه اداره و 
دی و انکشافات و تغییرات ژیک اولیه، دومی و سومی رسیدگی می نماید چون این اهداف باالی ریاست ها، ساحات کاری کلییسترات
 د.سالهای بعدی، تاثیر گذار می باش متوقعه در اداری

 تحلیل سیستم ها و طرزالعمل ها
اجارۀ زمین که پیرامون  طرزالعمل ه اجاره داده میشود و نیزببعداً که زمین های دولتی ای ، در پروسه تصفیۀطرزالعمل تصفیه زمین

قرار میگیرد. ادغام ریاست سروی کدستر با ادارۀ مستقل اراضی  رهبریاجاره دهی زمین های دولتی بحث مینماید مورد ارزیابی مجدد 
. ایجاد طرز العمل ساده و جامع برای می سازدفراهم را جهت ساده سازی پروسۀ سروی و تصفیه زمین  مناسبی افغانستان فرصت

پروسه تصفیه زمین باعث دسترسی زمین به مقاصد زیر بناها و پالن های ه ثبت زمین نکته اساسی مؤثریت محسوب میگردد. پروس
 شهری نیز میگردد.

مدون و بازنگری مستند،  دارای سیستم و طرزالعمل های نیزمالی، منابع بشری، ارتباطات، و غیره، بخش ر ساحات کاری مانند سائ
ضروری بوده و این  انکشافدر جریان مرحله انتقال و ادارۀ مستقل اراضی افغانستان حفظ فعالیت های  جهتشده می باشد. این امر 

یداً مستقل ، منحیث یک نهاد جدادارۀ مستقل اراضی افغانستان آماده می سازد.  در آینده مسئولیت های بیشترتحمل  نهاد را برای 
ص نموده و خالء ها را بر اساس اولویت بندی رفع می یشخت را در رابطه اسناد تقنینی مورد نیاز اداره ازمندی های خویششده، نی

 نماید.
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 رهنمود های عملیطرح 

در نظر گرفته شده تا اطمینان ست خدمات ملکی برای هر شخص قراردادی و ب وظیفویو رهنمود های مفصل  رهنمود های عملی
 کارکنانمنظور همکاری در توسعه برنامه های آموزش ه ب آموزشیحفظ شده، و مواد  اداریگردد که دانش و مهارت های  حاصل

 تهیه گردد.

بلکه سطح ادارۀ مستقل اراضی افغانستان بوده  ها نه تنها شامل واحد های عملیتشریح و مستند ساختن الیحه وظایف و طرزالعمل 
مسئولیت ها در امر تشخیص نیازمندی تشریح واضح نقش ها و  .قرار میدهدرهبری، بشمول شورای عالی زمین، را نیز تحت پوشش 

 دولت ممد واقع می شود. CBRبه برنامه  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانهای افزایش ظرفیت و تسهیل دسترسی 

 ریرهنمود ها و گروپ کاری مبارزه با فساد ادا
این تعمیل تعلیماتنامه )طرزالعمل( مشخص پیرامون رهنمود های مبارزه با فساد اداری تهیه و به تمام کارمندان تکثیر خواهد شد. 

اقدامات و  رهنمود ها باالی تمام کارمندان الزامی بوده و یک گروپ کاری مشخص از تطبیق و تنفیذ آن نظارت خواهد کرد.

اند، در این رهنمود ها متعهد به آن  اداریو کارمندان آن در امر مبارزه با فساد افغانستان اراضی مستقل  طرزالعمل های که ادارۀ

در اجرای وظایف است که  اصول رفتاری پذیرفته شده توسط کارکنان ادارۀ شامل تمام واکنش های انظباتیمشخص خواهد شد. 

 . در صورت عدم اطاعت از اصول اداره به آن مواجه خواهند شدلت، و دوافغانستان اراضی مستقل  ادارۀرسمی منحیث کارمند 

 رزیابی نظارت زمینا

به یک اداره پاک و  شفاف مدیریت زمین، ایجاد  افغانستاناراضی مستقل  ادارۀ تبدیل نمودن در راستاییکی از گامهای مهم 

افغانستان این روند را به خاطر عملی خواهد کرد، تا راجع به طرز اراضی مستقل  ادارۀ چهارچوب ارزیابی نظارت زمین )الگاف( است.

دید مردم را در رابطه با تحلیل وضعیت کاری، ساختار حاکم و ظرفیت این اداره آگاهی حاصل نماید. این کار زمینه آنرا مساعد میسازد 

 یشتر صورت گیرد. تا باالی رهنمود مبارزه با فساد اداری، آگاهی عامه و تشریک معلومات ها کار ب

 تهیه مواد آموزشی و برنامه رشد ظرفیت
جمع آور ی شده و  ی کاری )بعد از تهیه و ترتیب(مواد مفصل آموزش کارمندان با استفاده از تعلیماتنامه های عملیاتی و رهنمود ها

 خواهد شد.  طیق این مواد تازه تهیه شده،آموزش داده برای کازکنان که در بست های خالی استخدام میشوند

و فراهم نمودن به آنها آموزش کارمندان خدمات ملکی بمنظور حصول اطمینان از انتقال موثر مهارت ها از کارمندان قراردادی 

آموزش های داخل خدمت، همچنان  صورت خواهد گرفت. آنها جهت انجام موثرانه وظایف محوله آنها،نیازمندی های ظرفیتی 

می گردد، نقش حیاتی بازی  راه انداری دستر ت آموزشی مدیریت و اداره زمین و ریاست کا انستیتوکورس ها و ورکشاپ های که ب

 خواهند کرد.

، این اداره برای سهم گیری در برنامه افغانستاناراضی مستقل  ادارۀبا تشخیص نقش حیاتی گروپ کاری مشخص آموزش دیده در 

CBR  و دراز  مدت های آموزش فوری و ضروری برای کارمندان، رشد ظرفیت میاندولت درخواست خواهد نمود. عالوه بر فعالیت

 بصورت گسترده منفعت خواهد برداشت. CBRP برنامۀ مدت از دسترسی به
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 مشتریانفراهم نمودن معلومات 
و مردم  مشتریانسوء تفاهمات تمام مراجع ذیربط، بخصوص دفع منازعات و  جهت کاهشدرک پالیسی ها، قوانین و مقررات زمین 

تعلیماتنامه های طرزالعمل  دسترس به مردم عام، ازقابل ، مانند رهنمود های عامه و مواد معلومات بیرونی عام، مهم دانسته می شود.

را  افغانستاناراضی مستقل  ادارۀ اداریتا شهروندان مسئولیت های  ،دتحکیم ارتباطات تهیه خواهد شی بمنظور بهبود شفافیت و عمل

ند. صفحه انترنتی اراضی بصورت منظم تجدید شده و تمام رهنمود های عامه و سایر مواد مورد استفاده عامه بشکل انترنتی بهتر بدان

 نشر خواهد شد.

 معلومات کمپیوتر کردنثبت و 
، ثبت معلومات، منابع و موقعیت اسناد به سطح ملی و منطقوی را ترتیب می نماید. مستند سازی منابع افغانستاناراضی مستقل  ادارۀ

 نده نخستین قدم در راستای مبدل شدن به منبع اساسی معلومات مرتبط به زمین می باشد.پراگمعلومات 

طریق  دسترسی معلومات را تسهیل نموده و از نموده تا ، تا حد امکان، معلومات عمده را به ارقام تبدیل افغانستاناراضی مستقل  ادارۀ

سطوح والیت و ولسوالی، نیز سهل  نیاز بمنظور فعالیت موفقانه بهصالحیت مورد تفویض و اسناد غیر مرکزی سازی روند طی مراحل 

 گردد.

 تهیه مدل ساده کادستر
شده مرتبط به فعالیت های اجاره زمین های دولتی و و توحید معلومات رقمی  نظور رفع نیازمندی های موجوده خویشاراضی، بم

ی لوژدستر و دفتر معلومات توسط یک نرم افزار و تکناودل ک. متهیه خواهد نموددستر را ودل ساده کفعالیت های روزانه، یک م

ساده و کم هزینه حفظ، بتواند این معلومات و ارقام را به یک شیوه  افغانستاناراضی مستقل  ادارۀمعلوماتی ثابت حمایت شده تا 

 گسترش و تشریک نماید.

 ثبت مبتنی بر تقاضا
ه بر نیازمندی های حقیقی سرمای ،ثبت سیستماتیک تمام زمین ها در افغانستانبه عوض  ،، در کوتاه مدتافغانستاناراضی مستقل  ادارۀ

فعالیت   داشت. تقاضای مهمتر برای خدمات از جانب تمرکز خواهدآنها ، روی فعالیت های مبتنی بر تقاضا گذاران و مستاجرین احتمالی، 

 (، در اولویت قرار خواهد داشت. NRRCPبرنامه ملی دهلیزهای منابع منطقوی) های مرتبط به

 تهیه زمین به  سرمایه گذاری قابل دسترس
سرمایه گذاری و جهت منحیث یگانه اداره فراهم کننده زمین  افغانستان بمنظور تکمیل یکی از اهداف ادارۀ خویش،اراضی  ادارۀ مستقل

سرمایه گذاری را در یک نورم مناسب ای که از تقاضا های به منظور بیکمقدار زمین های دولتی فراهم کنندۀ زمین دولتی برای اجاره، 

 مارکیت افزایش یابد، فراهم می نماید.موجود در 
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 NRRCPمنابع منطقویایجاد گروپ کاری برنامه ملی دهلیزهای 

، بمنظور آموختن از تجارب گذشته و عملی NRRCPبخاطر تمرکز تالش ها باالی کار مرتبط به افغانستان اراضی  ادارۀ مستقل

اعضای از  را ایجاد می نماید. این گروپ کاری شامل NRRCPنمودن تجارب برای بهبود عمومی فعالیت ها، یک گروپ کاری 

کاری دارند تا باشد این روابط کاری و درک جانبین  مستقیمروابط  افغانستاناراضی  ادارۀ مستقلمی باشد که با  ادارات و وزارتخانه ها

، هدف عمده این گروپ NRRCPهرچه بیشتر تقویت گردد. تسهیل تمام چالش های مرتبط به زمین در یک روند موثر و شفاف 

 کاری را تشکیل میدهد.

 تحصیل زمین ایجاد گروپ کاری تصفیه زمین و
 اداره یک اختار های عامه درک می نماید.زمین را برای س استمالکمسائل مربوط به تصفیه و  اهمیتافغانستان اراضی  ادارۀ مستقل

دهد، و در موارد مشکالت مشوره بنموده، و ساده سازی را بازنگری  یو مسائل تطبیقگروپ کاری ای را که طرزالعمل ها، رهنمودها 

، و قیمت گذاری از جمله عوامل بازنگری ، درخواستتصویض مناسب و عادالنه، اسکان مجددراجع به ایجاد خواهد کرد. پرسش های 

زمین نظریات مهم برای بازنگری  گردد. گروپ کاری استمالکو عام مردم می  ین پروژهمتاثرو  زمین گسترش نگرانی میان مالکین

 ، ارایه خواهند داشت.مقررات و طرزالعمل های جدیدن، همچنین تسوید زمی استمالکو تعدیل قانون 

 ادارۀ مستقلد. نون باید به اداره اراضی منتقل شزمین، مالکیت این قا استمالکبازنگری، تعدیل و تطبیق موثر و مفید قانون بمنظور  

 مینان می نمایند.و گروپ کاری آن از روند شفاف و مشترک این بازنگری حصول اط افغانستاناراضی 

 ییژیک / عملپالن سترات بازنگری تهیۀ
گروپ  نیاز را تجدید می نماید. ی را بصورت ربعوار بازنگری کرده و ساحات موردیژیک و عملپالن سترات افغانستاناراضی  ادارۀ مستقل

و فراهم نمودن یژیک ستراتتطبیق پالن ایجاد خواهد گردید؛ وظیفه این گروپ رهنمایی و نظارت پروسه های عملی ژی یکاری سترات

 رهبری و شورای عالی زمین، می باشد.مقام گزارش ها بصورت منظم به 

  1ژیک دومییاهداف سترات
 

مورد  اقدام به فعالیت ها ،ژیک دومییبمنظور دست یابی به اهداف سترات افغاستان اراضیمستقل  ادارۀن نتایج ابتدایی، با بدست آورد

 می نماید. موارد ضروری که در این زمینه انجام خواهد شد، قرار ذیل است: نیاز

 ثریت بیشتر عملیاتیمؤ 

 ایجاد ثبات مالی درازمدت 

 ثر و تار های آموزشی بمنظور استخدام مؤو ساخ اداری هره گیری از معلومات و آگاهی عصریبهبود اجراآت از طریق ب

 آموزش کارمندان جدیدالتقرر و رشد اداره

                                                           
 به تعقیب اهداف ای قرار می گیرند که ضرورت فوری دارند )اهداف اولیه(. این اهداف نیازمند زمان بیشتر و تمرکز بیشتر می باشند. دومیاهداف ستراتژیک  1 
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 آغاز ساده سازی امور حقوقی و رسمی 

یژیک اولیه ی ای که در اهداف ستراتر می سازد تا اهداف چارچوب عملرا قادافغاستان  اراضیمستقل  ادارۀرسیدن به این اهداف، 

 تکمیل و راه را برای نایل شدن به اهداف سطوح والیتی و منطقوی باز کند.مشخص گردیده بود، 

 ذیل بیان شده است: ژیک دومی دریاهداف سترات

 ایجاد یک مدل مالی با ثبات درازمدت

وضعیت  افغاستان اراضیمستقل  ادارۀژیک اولیه تعیین گردیده است(، یبا داشتن راه حل مالی کوتاه مدت )چنانچه در اهداف سترات

 دن خدمات در بدل حق الزحمهاز طریق فراهم نمو بر عالوه وجوه خود اداره کهکه توقع میرود  ،خواهد داشت یمالی با ثبات تر

باشد. این امر مسلتزم طرح یک سیستم تعرفه قابل تنی بر اجراآت از وزارت مالیه، میتخصیص بودجه کافی و مب میباشد، شامل

بطور  برای آنها می باشد. نهایتاً، این امر پرداخت و بودجه مبتنی بر اجراآت بشمول سیستم تشویقی کارمندان و بسته های مزایا

مگیر تحرک و انگیزه کارمندان را افزایش داده، باعث جذب کارمندان مجرب و مسلکی شده و اجراآت غیر رسمی و غیر قانونی را چش

 از میان برمیدارد که در نتیجه باعث افزایش اعتبار اداره می گردد.

 ایجاد دفتر مرکزی دایمی

در کابل نیازمند یک دفتر مرکزی دایمی و تاسیسات فزیکی می باشد تا بتواند وظایف و امور محوله را به  افغاستان اراضیمستقل  ادارۀ دفتر

و کارمندان آن بوده که باید حفظ شود  افغاستان اراضیمستقل  ادارۀوجه احسن انجام دهد. اسناد، تاسیسات سخت افزاری، مهمترین منابع 

مناسب برای فراهم نمودن خدمات، تحفظ اسناد، معلومات و داشته ذیر میباشند تا باشد چنین فضای ه پنیازمند یک فضای دایمی، مصئون و توسع

 های این اداره فراهم گردد.

 ایجا دفاتر ساحوی

ایجاد دفاتر ساحوی  این اداره بمنظور گسترش و ی، ساختار عملافغاستان راضیمستقل  ادارۀعمل های عصری با توجه به سیستم ها و طرزال

دارای  افغاستان اراضیمستقل  ادارۀ، کدسترسروی در والیات مشخص، توسعه خواهد یافت. با ادغام ریاست  افغاستان اراضیمستقل  رۀادا

پالن ساده توسعه ای را بمنظور معرفی و  افغاستان اراضیمستقل  ادارۀیک ساختار غیر مرکزی شده که می تواند آن را گسترش دهد. اداره 

دفتر  ۱و اداره بهتر فعالیت های اصلی آن اداره به اجرا می گذارد. ایجاد  مدیریتحوی ترتیب نموده، سپس آن پالن را برای توسعه عملیات سا

 ساحوی پیش بینی می گردد.

در کابل از طرح سیستم ها و طرزالعمل ها نظارت و کنترول نموده تا از فراهم شدن خدمات واحد و  افغاستان اراضیمستقل  ادارۀدفاتر مرکزی 

 یکسان در دفاتر ساحوی حصول اطمینان گردد.
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 بازنگری، تعدیل و توسعه تشکیل ادارۀ مستقل اراضی افغانستان

داره، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان ساختار به تعقیب ادغام ریاست کدستر و با توجه به گسترش وظایف و صالحیت ها  این ا

تشکیالتی خویش را بازنگری و تعدیل می نماید. دو رکن اساسی مدیریت و اداره زمین نقطه مورد تمرکز در تشکیل جدید خواهد بود. 

ش ها و الیحه وظایف واضح برای هر بخش، بشمول رئیس عمومی و شورای عالی زمین، ساخته خواهد شد که منعکس کننده نق

مسئولیت های آنها می باشد. با ایجاد این الیحه وظایف، از تکمیل امور، مساعی مشترک و تسهیل همکاری و همآهنگی میان دفاتر 

 مربوطه در داخل و خارج ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، اطمینان حاصل می گردد.

ریاست پیش بینی میگردد که از طریق دو  ۸۱افغانستان شامل با تداوم بازنگری و بحث ها، ساختار تشکیالتی ادارۀ مستقل اراضی 

معاون، معاون مدیریت زمین و معاون اداره زمین، و یک رئیس عمومی به رئیس عمومی  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان گذارش 

 اشد:میدهند. این اداره توسط شورای عالی زمین رهنمایی خواهد شد. ریاست های پیش بینی شده قرار ذیل میب

 ریاست های تحت معاون مدیریت زمین:

 ریاست اجاره زمین .۸

 ریاست توزیع زمین .۱

 ریاست های تحت معاون اداره زمین:

 ریاست سروی و کدستر .۸

 ریاست ثبت و انجسام .۳

 ریاست تصفیه زمین .۳

 ریاست حل منازعات .۱

 ریاست های تحت ریاست عمومی )مالی و اداری(:

 ریاست اداری و مالی .۱

 ریاست منابع بشری .۱

 ریاست های ذیل به رئیس عمومی مسقیما راپورده میباشد:

 ریاست پالن و پالیسی .۳

 ریاست نظارت و ارزیابی و تفتیش )کنترول داخلی( .۸۱

 ریاست دفتر .۸۸
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تشکیل تصحیح شده شامل توسعه دفاتر والیتی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، تنظیم و کارکنان آنها خواهد بود. ادارۀ مستقل اراضی 

 به افزایش کارکنان از طبقه اناث در سطح تمام اداره به شمول بست های عالی رتبه اداری، معتهد است.افغانستان 

 تأسیس آرشیف ملی زمین 
در حال حاضر، اسناد زمین در میان شماری از نهاد های دولتی پراکنده می باشد. این امر منجر به عدم موثریت فعالیت ها شده و از 

جلوگیری می نماید.  فعالیت تصفیه این معلومات در  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانایجاد دفتر واحد زیر یک چتر معلومات زمین در 

را در فضای غیر  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانف بدون امکان دسترسی مستقیم به معلومات، بیشتر تصامیم نهاد های متعدد مختل

 مصئون قانونی قرار میدهد.

ایجاد خواهد شد که در این  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانبه منظور تقویه هرچه بیشتر شفافیت و موثریت، یک آرشیف ملی زمین در 

آرشیف تمام اسناد )اصلی یا نقل( به هدف مراجعه در جای مصئون حفظ خواهد شد. در این آرشیف تمام معلومات و اسناد جمع آوری 

 شده از وزارت مالیه، وزارت امور داخله، ادارۀ امور، ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی و محاکم، حفظ و نگهداری خواهد شد.

 بازنگری حقوقی
بازنگری مفصل حقوقی را روی قوانین مختلف و مواد اسناد تقنینی ایکه مدیریت و اداره زمین در  ادارۀ مستقل اراضی افغانستان

افغانستان را متأثر می سازد، راه اندازی کرده تا فرصت های  ارائه یا تسهیل اصالحات حقوقی متداوم  مرتبط با مدیریت و اداره زمین 

 مشخص می سازد. را،

، در محدوده امکان، ادغام اجراآت عرفی مرتبط به مدیریت زمین را فعاالنه پیگیری نموده و در صورت ادارۀ مستقل اراضی افغانستان

امکان، روش ها و اجراآت را که مکمل یا تعقیب کننده عرف موجوده افغانستان باشد، پیشنهاد می نماید تا فهم آسان و پذیرش 

 ده تر تامین گردد.فرهنگی سا

 زمینمنازعات  بهابتدائی رسیدگی 
منازعات زمین هنوز هم معمول بوده و بعضاً باعث مشکالت بی مورد اقتصادی و تأخیر در توسعه و رشد امور خصوصی، تجارتی و 

یم، منجر به خشونت بیشتر چنین منازعات باالی مالکیت و حق استفاده، بخصوص میان مالداران کوچی و دهاقین مق .عامه، میشود

 گردیده است.
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را ایجاد خواهد  شامل ساحت شهری و غیر شهری میکانیزم های حل، کاهش و جلوگیری از منازعات ادارۀ مستقل اراضی افغانستان

کرد. هویدا است که بیشتر منازعات زمین ریشه در بعضی پالیسی ها و طرزالعمل های مبهم  دارد، که به موضوعات زمین حکم فرما 

به این مسائل رسیدگی خواهد کرد تا با منازعات زمین به سرعت، به صورت شفاف، و از طریق  ادارۀ مستقل اراضی افغانستاناست. 

 ا و نهاد های معتبر و قابل قبول برخورد شود.میکانیزم ه

 ایجاد بخش حل جامع تکنالوژی معلوماتی
یک بخش منسجم حل تکنالوژی معلوماتی، در هماهنگی با معلومات کمپیوتری شده ای که تحت اهداف ستراتژیک اولیه ایجاد شده 

و سخت ابزار ، و تمام فعالیت های عملی و خدمات عامه است، طرح و تطبیق خواهد شد. این امر مشتمل بر ساختار جامع نرم ابزار 

 ادرۀ متسقل اراضی افغانستان را انسجام خواهد بخشید. بطور خاص، این امر دو دسته اصلی معلومات را منسجم و وصل خواهد نمود:

 سیستم معلومات زمین، بشمول:. ۸

 آبه، اندازه، کوردینات جی پی اس، کود های  ذخیره ثبت زمین با معلومات مفصل قطعات زمین، بشمول نقشه ها، حق

 زون بندی زمین، معلومات مالیات، معلومات قیمت، و غیره.

 .مالکیت، تصرف، مسولیت های مدیریت، منازعات روی قطعات زمین یا زمین ثبت شده 

 ات تماس، تاریخ اجرا، سیستم مدیریت و اداره قرارداد اجاره، با ثبت مفصل تمام درخواست های اجاره، قرارداد ها، معلوم

تاریخ فسخ قرارداد، جزئیات پیشنهاد مستأجر، گزارش های تنفیذ اجاره، همچنان تاریخ معلومات تأدیه مشتریان 

 مستأجر.

  ذخیره معلومات مشتریان، با ثبت مفصل تمام معلومات مربوطه در مورد مشتریان ایکه پذیرفته شده و به آنها معلومات

ت تهیه پیشنهاد با آنها همکاری صورت گرفته است، یا آنهایی که خواست و پیشنهادات خود فراهم گردیده و در قسم

 را در ادارۀ مستقل اراضی افغانستان ثبت نموده اند.

 

ذخیر معلومات عملی ادارۀ مستقل اراضی افغانستان ، یک سیستم ثبت معلومات شامل تفصیالت فعالیت های داخلی بشمول . ۱

 معلومات کارکنان، مدیریت و اداره قرارداد، تفتیش، نظارت و ارزیابی، و غیره.معامالت مالی، 
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تصمیم روی یک راه حل درازمدت و با ثبات تکنالوژی معلوماتی، بطور مثال، خریداری نرم ابزار و سخت ابزار با حفظ و تجدید منظم 

 گزینه ها، خواهد بود.آن، بر بنیاد یک ارزیابی مناسب تخنیکی و اقتصادی از نیازمندی ها و 

 اهداف ستراتیژیک سومی
اهداف ستراتژیک سومی، کار ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را هرچه بیشتر مشخص ساخته و محدوده و هدف خدمات را توسعه 

 میدهد. در عمل، تطبیق بیشتر اهداف ستراتیژیک قبلی به اهداف سومی افزوده و از انکشاف مرحله سوم خبر میدهد.

تم این مرحله انکشافی، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان یک اداره با ثبات و به رشد رسیده، با ارائه خدمات متفاوت، با پوشش و با خ

 نماینگی ملی بوده که می تواند دیدگاه نهایی خود را حاصل نماید. 

 د، عبارت اند از:نتایج ای که ادارۀ مستقل اراضی افغانستان باید در امتداد فعالیت های خود بدست آور

 تنوع در خدمات ادارۀ مستقل اراضی افغانستان
ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، از طریق توسعه چشمه های مختلف عوایدی اضافی مانند، خدمات قیمت گذاری کرایه، فیس خدمات، 

 تولید نقشه های سفارشی، و سایر خدمات مشابه، منابع مالی خود را مصئون می نماید.

 رنامه های ثبت کدستریایجاد ب
ادارۀ مستقل اراضی افغانستان خدمات و برنامه های ثبت کدستری جامع را طرح ریزی کرده تا پاسخگو به نیازمندی های  اشخاص 

ثبت سیستمیک زمین در ساحات  (۸انفرادی، مردم، دولت و سرمایه گذاران باشد. برنامه های ثبت کدستری مشتمل خواهند بود بر، 

، ساحات ایجاد تاسیسات عامه،  ساحات توزیع آب NRRCPدارای اولویت ای که از طرف دولت مشخص می شود )بطور مثال، 

ثبت زمین های  (۸ثبت مبتنی بر تقاضا زمین های شخصی توسط اشخاص انفرادی یا نهاد های خصوصی؛  (۱زراعتی، و غیره(؛ 

 ثبت زمین ها و ملکیت های شهری. (۳ره دهی می باشد؛ و دولتی که مناسب اجا

منظور برنامه های ثبت، بشمول پالن های مالی و منابع ه ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، پروسه های قبول شده، مناسب و شفاف را ب

 بشری و نورم فیس، تهیه و ترتیب می نماید.
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 توسعه مسئولیت های اداری
ی کدستر، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان به یگانه نهاد اصلی در سکتور زمین مبدل خواهد گشت. در با ادغام مکمل ریاست سرو

همکاری و تماس های نزدیک و تحت رهنمایی شورای عالی زمین، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان گزینه های ممکنه را به منظور 

رض تطبیق سالم قرار خواهد داد. این امر مشتمل خواهد بود بر توسعه محدوده کاری خویش در قسمت مدیریت و اداره زمین در مع

اتمام یا فراهم نمودن خدمات ثبت برای ثبت دفاتر محاکم مرکزی یا ثبت های مشابه زمین. هدف تمام این تالش ها ایجاد یک 

مأمول می تواند با فراهم نمودن سیستم جامع و همآهنگ برای سکتور زمین، خدمات موثرتر و مفیدتر به دولت و مردم، می باشد. این 

 خدمات زمین تحت یک چتر واحد ادارۀ مستقل اراضی افغانستان به خوبی به دست آید.

 قانون اجراآت و پالیسی ساختار تقویت 
نماید. ادارۀ مستقل اراضی افغانستان نیاز دارد تا ظرفیت خویش پیرامون تدوین پالیسی و اسناد تقنینی مرتبط به زمین را تقویت 

تقسیمات موجوده این فعالیت ها به نهاد های متعدد دولتی، بخاطر رفع چالش های پیش رو، نه موثر است و نه مفید. ادارۀ مستقل 

اراضی افغانستان قبالً سهم ارزنده ای در قسمت احکام قانونی مرتبط به سکتور زمین داشته است. اما، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان 

نقش رهبری را در تمام ابعاد شکل دهی چارچوب پالیسی و قانونی سکتور زمین داشته باشد. این امر به صورت طبیعی  توقع دارد تا

مستلزم همکاری نزدیک با سایر نهاد های دولتی، بخصوص وزارت عدلیه، می باشد تا از توافق، تطابق و همآهنگی حصول اطمینان 

کاران خویش، بشمول همکاران توسعه ای که می خواهند و نیز می توانند در قسمت رشد گردد. ادارۀ مستقل اراضی افغانستان با هم

 ظرفیت در این ساحات مهم کمک نمایند، خواهان همکاری نزدیک می باشد.

 ثبت زمین های دولتی
عتی و تجارتی، یک برنامه ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، ابتدا از ساحات جغرافیایی با تقاضای بلند برای زمین به منظور توسعه زرا

نقشه برداری و ثبت سیستماتیک زمین های دولتی را آغاز می نماید. این روند شامل تمرکز ابتدایی باالی داوری زمین های مناسب 

ی سرمایه گذاری ای خواهد بود که سرمایه گذاران نیز تقاضای آن را دارند. دعاوی و منازعات ثبت خواهدگردید و ادارۀ مستقل اراض

افغانستان طرزالعمل های را بمنظور تشخیص حقوق، و اخذ صالحیت سرپرستی زمین های دولتی تدوین کرده و معلومات مربوطه را 

به دسترس مردم قرار میدهد. در عین حال، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان پیشنهاد ها و پالن های مدیریت زمین های دولتی را 

 ترتیب می نماید.
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 آن یتطبیق یشاخصهاو جدول زمانی  2۱1۲ – 2۱1۲پالن کاری  2

 

شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

                                ستراتیژیک  اولیه مقاصد

وضعیت  نظر به "اساسنامه"تسوید 
یک نهاد مستقل منحیث  اداره کنونی

اخذ منظوری آن از شورای  بودجوی و
 وزیران

 ریاست پالن و پالیسی

 
                              

                               ریاست اداری و مالی کوتاه مدت  وجوه عملی تأمین

طرح و تهیۀ پالن کاری و بودجه  .۸
 یندهماۀ آ ۸۱و  ۱برای 

 

 

                              

ارائۀ پالن کاری و بودجه به  .۱
 وزارت مالیه

 
                              

حصول تائیدی از دفتر وزارت یا   .۸
 وزیر

 
                              

                                                           
. ارزیابی شامل تطبیق، رابطه و اولویت بندی پالن کاری و جدول به وسیله گروپ کاری به شکل ربع وار مورد ارزیابی قرار میگیرد. تعدیالت هر شش ماه و یا در حالت ضرورت صورت میگیرد 2

 اهداف میباشد.
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

تکمیل روند ادغام ریاست سروی 
کدستری ادارۀ جیودوزی و کارتوگرافی 

 ن با ادارۀ مستقل اراضی افغانستانافغانستا

ا پالن و پالیسی بریاست 
هماهنگی ریاست اداری و 

مالی تحت رهبری معاونیت 
.... 

                              

تحلیل عرصه های مساعی  .۸
 ، مشترک،  مکمل یکدیگر،

مشترکات و طرح یک پالن جهت 
 ادغام مکمل 

 

                              

طرح و تنظیم لوایح و پالن های  .۱
 کاری مناسب ریاست ها

 
                              

معرفی سیستم سلسله مراتب و  .۸
 گزارش دهی جدید

 
                              

                               ریاست منابع بشری طرح پالن ها اجرایوی ریاست ها

بررسی تشکیل، وظایف و مسؤولیت  .۸
ها، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و 

 علی و ترتیب گزارشتهدید های ف

 

                              

                                بررسی و اولویت بندی فعالیت ها .۱

طرح و ترتیب پالن های کاری ربع  .۸
 ها وار، شش ماها، ساالنه ریاست

تمام ریاست ها با هماهنکی 
 با ریاست پالن و پالیسی
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

 تحلیل سیستم ها و طرزالعمل ها
ریاست پالن و پالیسی و تمام 

 ریاست ها
                              

بررسی و مقایسۀ سیستم ها و  .۸
 ادار مستقل اراضیطرزالعمل ها ) 

 افغانستان(

 

                              

                                شناسایی عدم مطابقت ها .۱

                                بررسیپیشنهاد  .۸

به شمول  تجدید تحلیل اداری .۳
 پیشنهادات

 
                              

)چهارچوب  LGAFتطبیق پروسۀ  .۳
 ارزیابی ادارۀ زمین(

 
                              

 رهنمود های عملی تهیه ترتیبت 

ریاست های اداری و مالی و 
ابع بشری با هماهنگی من

 ریاست پالن و پالیسی

                              

مقایسۀ رهنمود های موجوده با  .۸
 پیشنهادات

 
                              

                                تشخیص منابع  مورد نیاز .۱

طرح و ترتیب طرزالعمل های عملی  .۸
 جدید
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

 مبارزه علیه فساد اداری

 ریاست کنترول داخلی و
است رسیدگی به منازعات ری

 زمین

                              

                                ایجاد گروپ کاری علیه فساد اداری .۸

طرح اصول رفتار و تطبیق آن باالی  .۱
 اضی تمامی کارمندان ار

 
                              

                                تسوید رهنمود علیله فساد اداری .۸

تسوید طرزالعمل جهت استرداد زمین  .۳
 مغصوبه

 
                              

موزشی و برنامه های ارتقای آ تهیۀ مواد
 ظرفیت

بشری با ریاست منابع 
هماهنگی ریاست پالن و 

 پالیسی

                              

                                ارزیابی ضرورت های اموزشی .۸

بررسی مواد و امکانات اموزشی  .۱
 موجود

 
                              

طرح پالن ارتقای ظرفیت با  .۸
  CBRPمقتضای برنامۀ 

 
                              

به وزارت  CBRتسلیمی پروپوزل  .۳
 مالیه
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

 نمشتریاایجاد سیستم ارائیۀ معلومات به 
بط عامه با ریاست روا

هماهنگی ریاست پالن و 
 پالیسی

                              

و خواسته های  ارزیابی معلومات  .۸
 مورد نیاز

 
                              

تهیۀ مواد معلوماتی مشخص برای  .۱
 مشتریان

 
                              

 پخش معلومات .۸

 

 
                              

                               ریاست ثبت و انسجام ساختن معلومات )دیجیتال( ثبت و رقمی

، تشخیص منابع و موقعیت معلومات .۸
 اطالعات و اسناد

 
                              

                                توافق روی یک مخزن مشترک .۱

تدوین و رقمی کردن ) دیجیتالی  .۸
 کردن(

 
                              

 تهیۀ مدل ساده کدستری
یه و ریاست های کدستر، تصف

زمین و انسجام ثبت  
                              

 ریاست سروی کدستر  بررسی سیستم .۸
 ناداره مستقل اراضی افغانستا
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

تشخیص بهترین عملکردهای  .۱
سازگار جهانی و طرح رهنمودهای 

 موقتی

 

                              

اجرایی ازمایش در ساحات که دارای  .۸
ات حق اولویت و کمترین منازع

 متوقع باشد

 

                              

نهایی ساختن و منظوری طرزالعمل  .۳
 متحد )سروی و تصفیه(

 
                              

نریاست ثبت و انسجام زمی ثبت بر اساس درخواست                                

                                طرح طرزالعمل ها و ایجاد تیم ها .۸

                                تعیین قیمت و فیس .۱

                                پخش معلومات به متقاضیان کلیدی .۸

تهیۀ زمین به سرمایه گذاری قابل 
 دسترس ) پرواکتیف(

 واکتیفپر
 ریاست اجاره دهی زمین

 

                              

تشخیص زمین های دولتی بدون  .۸
 منازعه

 
                              

ثبت و ارزیابی توانایی بالقوۀ سرمایه  .۱
 گذاری

 
                              

پخش معلومات به سرمایه گذاران  .۸
 کلیدی
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

)برنامه  NRRCPایجاد گروپ کاری 
ی(، سروی، دهلیزهای منابع ملی و منطقو

 تصفیه و استمالک زمین

ریاست پالن و پالیس با 
هماهنگی ریاست های تصفیه 

  تنظیم و توزیعو 

                              

انتخاب و توظیف اعضاء مجرب  .۸
ۀ گروپ کاری ) وزارت معادن و ادار

 اراضی(

 

                              

طرح  طرزالعمل کاری و گزارش  .۱
 دهی

 
                              

نظارت از اجراات و تعمیل طرزالعمل  .۸
 مناسب

 
                              

تعدیل قانون استمالک زمین و  .۳
دیالت پیشنهادی به تسلیمی تع

 وزارت عدلیه 

 

                              

                                طرح طرزالعمل استمالک قانون .۳

ایجاد بورد تخنیکی استمالک قانون  .۱
 افغانستان توسط اداره مستقل اراضی

 
                              

پالن ستراتیژیک   بررسی منظم  و تجدید
 یا عملی

 ریاست پالن و پالیسی 
                              

ایجاد گروپ کاری جهت توسعه  .۸
 ستراتیژیک

 
                              

گزارش دهی از بررسی ربع وار  .۱
 یس عمومیوضعیت تطبیقی به رئ
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

                                تجدید نظر/ تطبیق پالن کاری .۸

  مقاصد ستراتیژیک دومی
                              

  ایجاد یک مدل مالی با ثبات دراز مدت
                              

(  AWPطرح پالن کاری ساالنه ) .۸
 و تشخیص کاهش وجوه مالی

اداری و مالی با  ریاست
هماهنگی ریاست پالن و 

  و رئیس عمومی پالیسی

                              

تشخیص و تائید امکانات جهت  .۱
 مساعدت تمویل کننده گان

 
                              

  ها تطبیق تشکیل داخلی و طرزالعمل .۸
                              

رسیدگی به میکانیزم وجوه تجارتی  .۳
ل اداره مستقجهت تأمین ثبات 

 افغانستان اراضی

 

            

      

            

افتتاح حساب بانکی عواید برای ادارۀ  .۳
 تانمستقل اراضی افغانس

 
         

         
            

  اعمار دفتر مرکزی دایمی
                              

طرح پالن برای اعمار دفتر دایمی  .۸
 مرکزی

 دارۀدفتر ریاست عمومی ا
افغانستان اراضی مستقل  

                              

و  تعمیر/ مناسب تشخیص موقعیت .۱
 وجوه  مالی
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

  تأسیس و کوچ کشی .۸
                              

تأسیس ) انستیتیوت اداره زمین و  .۳
 (کدستر

 
                              

پیشنهاد تأسیس ریاست جدید جهت  .۳
 وتپیشبرد انستیتی

 
                              

  )زون( دفتر منطقوی ۱تأسیس 
                              

ادارۀ  ارزیابی ظرفیت دفاتر منطقوی .۸
 افغانستان اراضی مستقل 

 
                              

تشخیص منابع مالی و بشری مورد  .۱
 نیاز جهت اجراأت موثر

 
                              

اولویت بندی و توسعه، نظر به منابع  .۸
 موجود

 
                              

ادارۀ بررسی، تجدید نظر و توسعۀ تشکیل 
  ل  اراضی افغانستانمستق

 منابع بشری
                              

ارزیابی ظرفیت و مهارت های موجود  .۸
 CBRPو مورد نیاز  نظر به برنامه 

 
                              

تجدید نظر تشکیل نهادی در  .۱
 CBRPمطابقت به برنامۀ 

 
                              

  استخدام و تربیت کارمندان مناسب .۸
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

 ریاست پالن و پالیسی بازنگری حقوقی
                              

و اسناد  مراجع ذیربط،تدوین لست  .۸
 در مراحل رسمی و عرفی زمین

 
                              

استخدام کارشناسان مورد نیاز جهت  .۱
 جودبررسی روند قانونگذاری مو

 
                              

 و اسناد از جامع بررسی یک تهیۀ .۸
 زمین بخش بر حاکم حقوقی مدارک

 
                              

در نتیجه، تعدیل اسناد تقنینی و طرح  .۳
 اسناد تقنینی جدید

 
                              

ایجاد یک بخش راه حل جامع تکنالوژی 
 معلوماتی

نسجامریاست ثبت و ا  
                              

تعیین سخت افزار و نرم افزار و منابع  .۸
 بشری مورد نیاز

 ل و تجزیه مستقل()تحلی

 

 Y                               

استتخدام متخصصین و استفاده از  .۱
 تکنالوژی مستقل

 
                              

دیجیتالی کردن پروسه ها و معلومات  .۸
 موجود به شکل تدریجی
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

  مقاصد ستراتیژیک سومی
                              

ادارۀ مستقل  اراضی  تنوع در خدمات
 افغانستان

ری)همۀ رؤسا ایجاد گروپ کا
                               مسؤولیت از این امر را دارند(

ارزیابی تقاضای مشتری برای  .۸
 خدمات زمین

 
                              

  توسعۀ خدمات و محصوالت جدید .۱
                              

ایجاد سیستم مدیریت زمین تحت  .۸
 یک چتر

 
                              

 ایجاد برنامه های ثبت کدستری
و  و ثبتریاست های کدستر 

 انسجام
                              

ایجاد روند سیتماتیک جهت ثبت  .۸
 زمین دولتی

 
                              

ایجاد روند سیستماتیک جهت ثبت  .۱
 زمین شخصی

 
                              

ایجاد روند عندالمطالبه ثبت زمین  .۸
 های روستایی 

 
                              

ایجاد روند عندالمطالبه ثبت زمین  .۳
 شهری
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شاخصها زمانبندی ش مسؤلخب   
  سال اول

۱۱۸۳ 

  سال دوم
۱۱۸۳ 

  سال سوم

۱۱۸۱ 

  سال چهارم

۱۱۸۱ 

 سال پنجم

۱۱۸۱ 

 ریاست اداری و مالی اداریتوسعۀ مسؤولیت های 
                              

بررسی نقش ها و مسؤولیت های  .۸
 مربوط به زمین

 
                              

بررسی ظرفیت های داخلی جهت  .۱
 انجام امور بیشتر

 
                              

توافق روی وظایف و فعالیت های  .۸
 جدید

 
                              

تقویت وظایف پالیسی ساز و قانونگذاری 
 زمینمربوط به 

 ریاست پالن و پالیسی
                              

طرح الیحۀ وظایف و ایجاد واحد  .۸
 های مربوط

 
                              

 ریاست منابع بشری استخدام و آموزش کارکنان  .۱
                              

پالیسی زمین و  تجدیدتسوید/  .۸
 چهارچوب قوانین مربوطه

 
                              

 

 

 

ادارۀ مستقل  اراضی افغانستان مقاصد انکشافی  

 

 منبع / مالحظات اهداف شاخص ها
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 تبدیل شدن به یک نهاد خدمات عامۀ مدرن زمین

 

 سند رسمی ملکیت تهیه شده تعداد  

 عواید دولت از اجاره دهی زمین 

   از منازعات زمینحل تعداد 

 سند رسمی ملکیتتهیۀ ....... 
 ساالنه

 درآمد دو برابر سال پنجم
 زمین %۱۱ثبت 

حل منازعات زمین از طریق 
 غیر رسمیسیستم 

 

 

  ادارۀ مستقل  اراضی افغانستان نتایج وسطی

   

ادغام ریاست کدستر ادارۀ جیودوزی و   تکمیل اصالحات نهادی
 ادارۀ مستقل  اراضی افغانستانکارتوگرافی با 

۱۱۸۳خر سال تکمیل اال آ ادغام فزیکی کارمندان و  
 خدمات

   ادارۀ ارزیابی، تجدیدنظر و توسعۀ تشکیل
 اراضی افغانستانمستقل  

ادارۀ مستقل  اراضی تشکیل 
 ۱۱۸۳/۱شده  تجدید افغانستان

بر اساس ارزیابی نهادی 
 تازه

   01/2015  طرح و منظوری پالن های کاری ریاست ها 

 قابل دسترس در 
همچنین بر اساس تطبیق 

 CBRPبرنامۀ 

   تطبیق سیستمLGAF  ۱۱۸۳/۱۱موجودیت نتایج   

   06/2015 فساد اداریمنظوری رهنمود علیه  

   تجدید نظر و امضاء اصول رفتار توسط تمام
 کارمندان اراضی

06/2015  

    

ادره زمین و ایجاد محیط کاری و زیربینایی به شمول انستیتیوت 
 کدستر.

 ۱۱۸۳تأسیس دفتر تا سال  دفتر مرکزی دایمی  

  ۱۱۸۱دفتر تا سال  ۱ تأسیس و فعال نمودن دفاتر منطقوی  

   توسعه و نصب سیستم جامع تکنالوژی
 معلوماتی

 ۱۱۸۳دفتر مرکزی تاسال 
 ۱۱۸۱دفاتر منطقوی تا سال 

 



 
 
  

37 
 

    

تأمین کوتاه مدت وجو مالی جهت پیشبرد   توسعۀ و تأمین ظرفیت
 امور

 

میلیون دالر  ۳حد اقل 
امریکایی مکمل بودجه اهداء 

 ۱۱۸۱کننده در هر سال تا 

 

  منظوری چهارچوب ارایۀ  طویل المدت ایجاد مودل پایدار مالی
خدمات مبتنی بر فیس تا سال 

۱۱۸۳ 

تخصیص وجوه کافی 
 ازطرف وزارت مالیه

   طرح برنامۀ ارتقاء ظرفیت و تهیۀ مواد
 اموزشی

تسلیمی درخواستی برای برنامۀ 
CBRP  ۱۱۸۳/۸۱تا 

 

    

شده  تجدیدتحلیل و تجزیه به  ها انجام تحلیل و تجزیه سیستم و طرزالعمل  ارایۀ خدمات موثر و کارآمد
 ۱۱۸۳/۱و تصفیه شده تا 

 

  ۱۱۸۳/۱تهیه الی  تهیه رهنمود های عملی 
 

 

   ن ثبت و دکامال نهادینه کر اداریتوسعۀ مسؤولیت های
 ۱۱۸۱سروی شهری تا سال 

 

  سه عرصۀ جدید تجارتی تا  تنوع خدمات اراضی
 ۱۱۸۱سال 

 

    

 پخش معلومات
 

  انجام کمپاین منظم و پایدار  شتریانمعلومات به مموجودیت سیستم
اگاهای عامه و نشر معلومات 

 ۱۱۸۳در سال 

مواد مناسب اگاهی عامه 
)پریزینتیشن، لسان و 

 توزیع(

  سیستم اطالعات مبتنی بر  معلومات دیجیتلی ی مناسب بهدسترس
ویب برای مناطق برنامۀ 

ARCP  ۱۱۸۳در سال 
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  کدستری و نقشه برداریفعال نمودن سروی 
 

 ۱۱۸۱ایجاد سیستم واحد در  ایجاد یک مودل سادۀ کدستر  

  کامال نهادیه شده و عملی تا  ثبت عندالمطالبه
۱۱۸۳/۱۱ 

 

 

  هکتار زمین ساالنه تا  ۱۳۱۱ فراهم نمودن زمین برای سرمایه گذاری
 ۱۱۸۱سال 

 

  اغاز سیستماتیک برنامه در ایجاد برنامه های ثبت کدستری 
 ۱۱۸۱سال 

 

    

ایجاد گروپ کاری برنامۀ دهلیز های منابع   تنظیم اولویت های برنامه
 ملی و منطقوی

  ۱۱۸۸/۸۱ایجاد تا 

  ایجاد گروپ کاری تا  ایجاد گروپ کاری تصفیۀ و استمالک زمین
۱۱۸۸/۸۱ 

ارزیابی و تجدید نظر قانون 
استمالک و ترتیب مسوده آن 

 ۱۱۸۸/۱تا 

 

 

   قانون  های مرتبط بهتهیه طرزالعمل
 استمالک

  ۱۱۸۳/۸۱منظوری قانون در 

  ارزیابی جامع حقوقی زمین تا  حقوقی  عمومی ارزیابی
۱۱۸۱ 

 

   پالن ستراتیژیک و  تجدیدارزیابی منظم و
 عملی

گزارش ها و مینوت جلسه  ساالنه
 شورا
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 نقش ها و مسؤولیت ها شورای عالی زمین

 

 زیل های مسئولیت و ها نقش دارای خاص طور به جمهور رئیس معاون ریاست به زمین، عالی زمین امور نظارت و رهنمایی را به اراضی فراهم مینماید. شورایشورای عالی پیشنهادی 

 .میباشد

 

 ؛ادارۀ مستقل  اراضی افغانستان بحث و منظور پالن کاری ساالنه و بودجه  -

 ،زیابی پیشرفت ها در دست اوردهای ادارۀ مستقل  اراضی افغانستان ار -

 بحث، تائید و تجدید  ستراتیژی و پالن عملی ادارۀ مستقل  اراضی افغانستان؛ -

 ادارۀ مستقل  اراضی افغانستان؛بحث و منظوری تغیرات در تشکیل  -
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 بحث و تائید مسوده های قوانین قبل از ارسال به وزارت عدلیه -

 تسهیل خواهد نمودرا قرراتیکه تطبیق طرزالعمل های حقوقی تائید م -

 بحث و تائید تعدیالت در پالیسی زمین افغانستان -

 مشاورت روی منازعات زمین، اجارۀ زمین و مسائل متنازع فیه عمدۀ زمین -

خویش اعالم خواهند نمود. اعضاء شورای عالی زمین مکلف اند قبل از مباحثه،  تمام اعضاء شورای عالی زمین هر نوع تضاد منافع را در مباحثات و به ویژه تصمیم گیری زمانی رایدهی

 تصمیم گیری زمانی رایدهی هر نوع تضاد منافع خویش را اعالم نمایند. اعالم تضاد منافع در مینوت مجالس یاداشت میگردد.

تدویر جلسه خواهد نمود. مجالس خاص بنابر درخواست اعضاء شورا و با تائید و  اراضی الیسیپ مسائل مورد در بحث و پیشرفت حد اقل یکبار در سال جهت بررسی زمین عالی شورای

 نیز صورت گرفته میتواند. اعالم رئیس صورت گرفته میتواند. در حاالت استثنایی، تصامیم از طریق سایر وسایل اطالعات و رایدهی با در نظر داشت ارائیه اسناد کتبی

 

 میتواند جهت پیشبرد مسائل مشخص مورد توجه قابل مالحظه کمیته های فرعی را توظیف نماید.شورای عالی زمین 

 

لسۀ شورا و هفته قبل از جلسۀ منظم  به اعضاء شورا به صورت کتبی اعالم میگردد. صورت جلسات را به شکل سند و  جهت منظوری بعد از دو هفته تدویر ج ۳همۀ مجالس را حد اقل 

 خواهد گردید. صورت جلسه شامل لست اعضاء میگردد. کمیتۀ آن تکثیر

 

 عضویت شورای عالی پیشنادی زمین عبارت اند از:

 معاون ریاست جمهوری منحیث رئیس شورای عالی زمین؛

 رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان؛

 وزیر اقتصاد؛

 وزیر عدلیه؛

 وزیر زراعت، مالداری و ابیاری؛
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 وزیر مالیه

 ه محکمه؛نمایندۀ ستر

 نمایندۀ شورای ملی؛

 دو نفر از سازمان های عمدۀ جامعه مدنی

 در حاالت فوق العاده، به عوض نمایندۀ اصلی، قایم مقام وی اشتراک کرده میتواند.

 

دولتی را شامل سازد. عضویت ادارات بیشتر شورای عالی زمین میتواند جهت مباحثه روی موضوعات مشخص به توسعۀ عضویت تصمیم گرفته و دست اندرکاران عمدۀ دولتی و غیر 

 موقتی یا دایمی خواهد بود و حیثیت عضو دایمی یا ناظر را خواهند گرفت.
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ستراتیژی تطبیقی ارتقاء ادارۀ مستقل اراضی افغانستان به یک نهاد عصری دولتی در عرصه خدمات زمینداری هذا به شمول متن 

تطبیقی، چوکات منطقی و الیحه کاری شورای عالی پیشنهادی زمین مالحظه و منظور گردید. این  اصلی، جدول زمانی شاخص ها

 سند ستراتیژیک در تمام ادارات مرکزی و والیتی اداره مستقل اراضی افغانستان الزم االجراء وقابل تطبیق میباشد.

یا  دوام وتهای خویش را جهت  تنظارت نموده و دریافریاست پالن و پالیسی این اداره موظف است تا از پروسه تطبیق این پالن 

و شورای عالی پیشنهادی زمین طبق زمانبندی پیشنهاد شده این پالن ارائه  ادارۀ مستقل اراضی افغانستانبه رهبری مورد نیاز  تعدیل

 بدارد.

 احترام با

 

 

 

 جواد پیکار

 مستقل اراضی افغانستانادارۀ  عمومی رئیس

 

 

 

 

 


