
 گذشته منت سخرنانی وزیر صاحب برای کنفرانس مطبوعاتی

 

 نحمُدُه و نُصلِِه علی رسولِِه الکریم

 جیم، ِبسِم اللِه الرحمِن الرحیماما بعد، فاعوذُ باللِه ِمن شیطاِن الر 

 

اعضای محرتم کمیسیون دسرتسی به اطالعات، معین صاحبان  جناب محرتم برشی صاحب رئیس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت،
 و روسای محرتم وزارت شهرسازی و اراضی و ژورنالیستان محرتم، اسالم علیکم و رحمت الله و برکاته.

 زمینه سازی برای آوردن اصالحاتدر قدم نخست جا دارد از حامیت بیدریغ جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در خصوص 
برنامه های انکشافی و سرتاتیژیک وزارت ابراز تشکر و قدردانی منایم و ثانیاً از رسانه طرح و تطبیق و  کشوراساسی در نظام زمینداری 

 ما را یاری و کمکفعالیت ها و دست آورد های وزارت همواره  پوششکه در امر اطالع رسانی و ابراز امتنان منایم های همگانی کشور 
 .رسانیده اند

وزارت شهرسازی و اراضی در حامیت قاطع جاللتآمب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان با تعدیل و تدوین قوانین، پالیسی ها و اسناد 
ستفاده موثر اگام های بزرگی در عرصه عرصی سازی نظام زمینداری افغانستان و رح و تطبیق برنامه های سرتاتیژیک، ط و حکومتداری

 از اراضی دولتی را در کشور برداشته است.

اما به گونه مخترص روی چند مورد کلیدی میخواهم خدمت شام معلومات  استهرچند دست آورد های وزارت شهرسازی و اراضی بیشرت 
 ارائه کنم:

 

 

 

 ین برنامه به هدف رسوی و ثبت زمینیکی از مهمرتین برنامه های وزارت شهرسازی و اراضی است. ا برنامه بانک زمین دولتی (1
  های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت ایجاد گردیده است.

مقام عالی ریاست ج.ا.ا. ایجاد  ۸/1/1۳۹۷مورخ  ۶۶قانون تنظیم امور زمینداری و حکم شامره  1۲و  11برنامه بر مبنای ماده این 
 والیت کشور تطبیق میگردد. ۲۸و اکنون در 

نده گان، بی جا عودت کن کوچی ها، توزیع عادالنه زمین بهوژه های عام املنفعه حکومت، ثبت زمین دولتی زمینه برای تطبیق پر با 
ب فراهم شده و از غص و جذب رسمایه گذاری سکتور خصوصی شده گان و فامیل های شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور

 .ودشبیشرت زمین های دولتی نیز جلوگیری می 

والیت کشور رسوی  ۲۸از طریق برنامه بانک زمین دولتی در یک سال گذشته، سه و نیم میلیون جریب زمین دولتی را در 
والیت انتقال  ۲۵هزار جریب زمین برای تطبیق پروژه های عام املنفعه در  ۱۸، تا کنون از مجموع این رقم شده وو ثبت 

 توزیع شده است. و کابل جریب زمین برای اسکان عودت کننده گان و بی جا شده گان داخلی در هرات ۵000یافته و 



وثر متالش داریم تا با ثبت زمین های دولتی، فرصت های  ما داشته وروند رسوی و ثبت زمین های دولتی در رسارس کشور جریان 
در ا ر ، جذب رسمایه گذاری های داخلی و خارجی، توزیع زمین به اقشار مستحق تطبیق پروژه های بزرگ ملیاستفاده زمین برای 

 فراهم سازیم.کشور 

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

 

ه برای عملی موزارت شهرسازی و اراضی است. این برناو سرتاتیژیک برنامه ثبت ساحات غیر رسمی یکی دیگر از برنامه های مهم  (۲
 .و تطبیق میگرددساخنت تعهدات حکومت در خصوص رسمی سازی خانه های غیر پالنی و غیر رسمی ایجاد 

برای تامین مصئونیت ملکیت عمالً قانون تنظیم امور زمینداری ایجاد و  11۲برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری، بر مبنای ماده 
ر د های کابل، هرات، مزار رشیف، جالل آباد، دایکندی، بامیان، فراه و قندهاردر شهر و فراهم ساخنت خدمات یکسان شهری 

 حال تطبیق می باشد.

 

غیر رسمی  خانه ۴000 حدودبرای و ثبت شده و  هزار خانه در ساحات رسمی و غیر رسمی رسوی ۶00تا کنون بیش از 
 است.شده کابل، هرات، جالل آباد، بامیان و نیلی سند ملکیت توزیع  در شهر های

ن سه میلیو  ،آنهزار خانه غیر رسمی سند ملکیت توزیع کنیم که از  ۵00میالدی برای  ۲0۲0تعهد ما این است که تا سال 
 .شدخواهند  مستفیدهموطن به گونه مستقیم 

الیسی پ ما در هامهنگی با نهاد های سکتور شهری، نهاد های اکادمیک و باشنده گان ساحات غیر رسمی شهری، روند بازنگری
بهسازی ساحات غیر رسمی شهری را آغاز کردیم که با تطبیق این پالیسی خدمات یکسان شهری به هموطنان عرضه و این ساحات 

 به بهرتین ساحات رهایشی مبدل خواهد شد.

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

 

قانون تنظیم امور زمینداری گنجانیده  1۲و  11جرم انگاری غصب زمین دولتی و مجازات غاصب برای نخستین بار در فصل های  (۳
 شد. به منظور اسرتداد زمین های مغصوبه دولتی، سرتاتیژی جلوگیری از غصب زمین نیز ترتیب گردیده است. 

د سرتداانیرو های امنیتی کشور والی صاحبان و به همکاری  هزار جریب زمین دولتی ۵00چهار سال اخیر، بیش از  طی
فرستاده نیز نفر غاصب به ارگان های عدلی و قضایی  ۱۵۸۳۱نفر غاصب شناسایی و فهرست  ۱۸۸۲۳تعداد به شده، 

 شده است. 

ای غصب رسیده گی به قضای در زون های کابل، هرات، ننگرهار، بلخ، قندهار، کندز، پکتیا و بامیان محاکم اختصاصیهمچنان، 
 ایجاد شده است. زمین های دولتی نیز

حکومت متعهد به اسرتداد زمین های غصب شده دولتی است و امید وار هستم که با اسرتداد زمین های غصب شده فرصت های 
ساعد در کشور ماستفاده بهرت از اراضی دولتی برای تطبیق پروژه های عام املنفعه و جذب رسمایه گذاری های داخلی و خارجی 

 شود.



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

 

 ، جذب رسمایه گذاری و ایجاد شغل برای هموطنانرشد سکتور خصوصی ،یکی از اولویت های اساسی وزارت شهرسازی و اراضی (4
 است. 

 یافتهمرحله ساده و آسان کاهش  ۱۱به  زمانگیرمرحله مغلق و  ۵۳روند اجاره دهی زمین های دولتی به سکتور خصوصی از 
 .داده شده استاجاره هزار جریب زمین دولتی به سکتور خصوصی به  ۱۶۴طی چهار سال اخیر، خوشبختانه که در نتیجه 

میلیون افغانی از درک  ۲۴۱میلیون دالر امریکایی رسمایه گذاری کرده،  ۷۳0با این کار، سکتور خصوصی مجموعاً مبلغ 
فرصت های کاری دوامدار نیز شامل دو هزار زن هزار هموطن  ۲۸دود ححق االجاره به عواید دولت افزود گردیده و برای 

  ایجاد شده است.

زم برای تسهیالت ال  ایجاد هدفجدیداً در ساختار تشکیالتی این وزارت به  وزارت شهرسازی و اراضی معینیت خصوصی سازی را
مدیریت، مراقبت و استفاده موثر از اراضی دولتی ایجاد و  ، خرید و فروش امالک دولتیجذب رسمایه گذاری سکتور خصوصی

 کرده است. 

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

 

وزارت شهرسازی و اراضی زمینه ساز برای تطبیق برنامه های بزرگ ملی و پروژه های عام املفنعه حکومت است. این وزارت همواره  (5
 رسوی، تصفیه و انتقال زمین دولتی به ادارات متقاضی، روند تطبیق پروژه های مهم را در کشور ترسیع کرده است.از طریق 

هزار جریب زمین دولتی در رسارس کشور تصفیه شده و با انتقال  ۲00در جریان چهار سال اخیر، بیش از یک میلیون و 
 طبیق دهها پروژه عام املنفعه در کشور فراهم شده است. هزار جریب زمین دولتی به ادارات متقاضی، زمینه ت ۲۶0

نعتی ی صشهرک هاترمینال های ترانسپورتی، اعامر مل احداث بند های آب و برق، رسک های عمومی و حلقوی، این پروژه ها شا
 تاسیسات عامه و دولتی می باشد. و و رهایشی

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

 

ده شدر هامهنگی نزدیک با پوهنتون پولی تخنیک کابل، روند تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان را آغاز  (۶
 است.

های  به هدف، تعیین حد اقل قیمت زمین و ملکیتبرای نخستین بار  برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان
و جذب رسمایه گذاری سکتور دولت شخصی و دولتی، جلوگیری از موجودیت فساد در معامالت زمین، افزایش عواید 

 خصوصی عملی میگردد. 

دسته بندی و  رهایشیزمین و ملکیت ها به صورت عموم به سه دسته یعنی ملکیت های تجارتی، نیمه تجارتی و تحت این برنامه 
 معلومات از خرید، فروش، کرایه و رهن زمین و ملکیت جمع آوری و درج سیستم می شود.



تطبیق این برنامه برای نخستین بار سیستم آنالین خرید، فروش، کرایه و رهن زمین و ملکیت های شخصی و دولتی  با
 اشد.قابل دسرتس می ب گونه آنالینو روستایی به  ملکیت های شهریو متام معلومات زمین شود و در کشور ایجاد می 

ر جریان چهار دبرنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان در ساختار وزارت یکی از برنامه ها نو تاسیس بوده که 
هم  این معلومات جمع آوری شده و والیت کشور ۳۴از معامالت امالک شخصی و دولتی  منونههزار  ۴۷ماه اخیر، بیش از 

 . می باشداکنون در مرحله تحلیل و ارزیابی 

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

 
پروژه ساختامنی و زیربنایی را در رسارس کشور آغاز کرده  ۶۵۷طی چهار سال اخیر وزارت شهرسازی و اراضی کار تطبیق  (۷

 مراحلپروژه در  ۱۹۴ پروژه در حال تطبیق بوده و ۳۱۲پروژه به بهره برداری سپرده شده،  ۱۵۱که از میان این رقم، 
 طرح و دیزاین گردیده است.پروژه ساختامنی و زیربنایی  ۱۹۷دارد. عالوه بر این، تدارکاتی قرار 

 والیات و ، تعمیر اداریاعامر و باسازی مساجد، مکاتب و پوهنتون ها، کمپلکس های اداری وزارت خانه ها شامله ها این پروژ 
 می باشد.ولسوالی ها، میادین ورزشی، و پروژه های زراعتی و صنعتی 

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

 

 وزارت شهرسازی و اراضی در جذب کارمندان اناث و توامنند ساخنت زنان دست آورد های

  کارمند زن در بخش های مختلف مرصوف فعالیت بودند حاالنکه با گذشت چهار سال، تعداد  ۹چهار سال قبل به تعداد
اقی زنان در بخش های نفر رسیده که از این میان یک تن به حیث معین مالی و اداری و متب ۴00کارمندان زن در وزارت به 

 مدیریتی، تخنیکی و حامیوی فعالیت می منایند.
  وزارت شهرسازی و اراضی پالیسی واضح در بخش جندر داشته و همواره تالش کرده تا در همه عرصه های کاری نقش زنان

 را برجسته سازد.
  گونه قابل مالحظه برجسته شده که مثالدر طرح و دیزاین اکرثیت از برنامه های ملی و سرتاتیژیک وزارت نقش زنان به 

 موفق آن برنامه بانک زمین دولتی و برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری است.
  سند ملکیت  ۴000برای نخستین بار در تاریخ کشور نام زن در کنار نام مرد درج سند ملکیت می شود. وزارت با توزیع حدود

سند دیگر را به گونه  ۲000زن به گونه اختصاصی و بیش از  ۳۴0نون به به باشنده ساحات غیر رسمی و غیر پالنی تا ک
 اشرتاکی توزیع کرده است.

  مشخص برای ارتباطی لین  چهاروزارت ایجاد شده و برای حل مشکالت زنان و ارائه معلومات درست،  ۱0۱۲مرکز معلومات
 زنان اختصاص یافته است.

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

 

 



 

 تطبیق بهرت قانون حق دسرتسی به اطالعات

  به منظور تطبیق بهرت قانون حق دسرتسی به اطالعات، ما متام پالیسی ها، طرزالعمل ها و اسناد حکومتداری وزارت شهرسازی
 به نرش رساندیم.  ویب سایت رسمی خویشو اراضی را از طریق 

  .آدرس های ارتباطی ما از طریق ویب سایت، شبکه های اجتامعی و نرشیه های چاپی وزارت قابل دسرتس می باشد 
  و مبارزه با فساد اداری ارائه معلومات، سمع شکایات،  به هدفرا ایجاد کردیم که این مرکز  1۰1۲همچنان در این اواخر مرکز

 مناید.فعالیت می و غصب زمین 

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

 

 پالن های آینده

 ،کار روی ایجاد دورمنای واضح ،با ادغام اداره اراضی و وزارت شهرسازی و مسکن اسبق تحت نام وزارت شهرسازی و اراضی (1
و به زودی غاز آ وزارت  اسناد حکومتداری سایر ها، قوانین وتعدیالت الزم در پالیسی اصالحات در ساختار تشکیالتی و آوردن 

 نهایی میگردد.

عرصی سازی نظام زمینداری افغانستان آغاز و طبق به منظور  (IDPL) برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستانتطبیق  (۲
اده ه قابل مالحظه ساین پروسه به گوناین برنامه روند ثبت و اجرای قباله از محاکم به وزارت شهرسازی و اراضی محول و 

 میگردد.

 و به بهره برداری سپرده خواهد شد.روند اعامر کمپلکس های اداری داراالمان ترسیع گردیده و طی سه سال آینده تکمیل  (۳

ه ن بمیلیون هموط ۳سند ملکیت توزیع میگردد که از مزایای این سند  هزار خانه غیر رسمی 5۰۰میالدی به  ۲۰۲۰تا سال  (4
 گونه مستقیم مستفید می شوند.

های  متام ساختامندر این مرکز ایجاد میگردد که و مدیریت ساختامن های عامه و دولتی مرکز دیزاین  رای نخستین بارب (5
  دیزاین و اعامر خواهد شد.به گونه معیاری ادارات دولتی توسط مجرب ترین متخصصین 

روند، زمینه استفاده موثر از اراضی دولتی برای این و ضمن دوام جریب زمین دولتی رسوی و ثبت شده سه و نیم میلیون  (۶
 .شودمساعد می و جذب رسمایه  مستحقینتوزیع زمین به  تطبیق پروژه های انکشافی،

دیز و زرنج، گر  مرحله دوم برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری در شهر های چاریکار، پل علم، غزنی، لشکرگاه، تالقان، (۷
 میالدی عملی میگردد. ۲۰۲۰خوست بعد از سال 

نهایی و به بهره برداری  1۳۹۸باب مکتب از طریق فابریکه قطعات پیش ساخت وزارت آغاز شده و تا ختم سال  ۲۰۰کار اعامر  (۸
  ی شود.سپرده م


