
1 | P a g e  
 

 بِسم هللاِ الرحمِن الرحیم

 نحمدُهُ و نُصِلِه علی رسوِلِه الکریم

 ِن الرجیم، بِسِم هللاِ الرحمِن الرحیم:اباهللِ ِمن شیط وذُ عاف ،اما بعد

تمآب جاللقانونپوه  مقام مرستیال يعالد افغانستان د اسالمي جمهوریت 

د جمهوري ریاست      ، اعضاود کابینې محترمو     ، سرور دانش

رهبري د ولسي جرګې او مشرانو جرګې      عالي مقام سالکارانو، 

     ، متنفذینو او قومي مشرانود قدر وړ      ، اعضاو وهیئت او محترم

د ښاري پراختیا عالي شورا     او     ریال، اوبو او ځمکو ېد چاپ

 ادارو همکارواو تخنیکي  ، نړیوالود مرستندویه     ، اعضاومحترمو 

 او رسنیو ورتخصوصي سک ،د مدنې ټولنو  ،    استازومحترمو 

کارکوونکو، او په  زحمت کشواو ښار جوړونې  د اراضي    استازو، 

 اراضۍزه د ښار جوړونې او      غونډه کې حاضرو خویندو او ورونو، 

د حضرت       غواړم خپلې ویناوې د نوي سرپرست وزیر په حیث 

م علیکم و رحمت هللا و برکاته چې اسال     )ص( په بهترینه ډالۍ  محمد

 پیل کړم.       ،ده

در قدم نخست جا دارد تا از اعتماد جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی 

سازی و اراضی را برای  شهر  ستان که مسولیت پیش برد امور  افغان

و  دهبنده محول و هدایت دادند تشکککری و سککپاسککنذاری نمایم، برای بن

فامیل ام و دوستان و همقطاران ام افتخار بزرگ و تاریخی است.  این 

تمآب شکککککان را بدون شکککککم متل یم امانت نناه داشکککککته و لاعتماد جال

رسکککالت خویش را در راه تطبیا پالیسکککی ها و سکککتراتیوی ها و قوانین 

 مربوطه تحت رهبری مدبرانه شان انجام خواهیم داد.
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 او د وخت څخه په      مصککروفیتونو ته په کتو سککتاسککو عالي جنابانو 

خبرې په الندې دریو مشککککخصککککو غواړم خپلې سککککره سککککمه اسککککتفادې 

 متمرکزې کړم:       موضوعاتو باندې

د افغانستان د ځمکو ادارې ښار جوړونې او مسکن وزارت سره د  .1

 ؛ادغام

چارو تنظیم په  ړونې، د ځمکو د مدیریت او ځمکولۍد ښکککککککار جو .2

 او  ؛تګالرهبرخه کې زما 

 .اختتامیه وینااو  زما مشخص پیغامونه .3

 

 موضوع ادغام ادارۀ ارضی و وزارت شهری سازی و مسکن:

ادغام ادارۀ اراضککی کشککور با وزارت شککهرسککازی و مسکککن از لحا  

و نقش انها در تهیه  پالیسککککککی، مشککککککابهت های کاری از منظر حقوقی

و  افراد در سکککاحات شکککهری برای حا مالکیت مصکککون مسککککن دارای

و تطبیا برنامه های شککهرسککازی و در کل زمینه سککازی  غیر شککهری

دولتی در سککطک کشککور و از  المنفعهبرای تطبیا تمام پروژه های عام 

طرف دینر نقشککه برداری و زون بندی کشککور که در حقیقت زیربنای 

ف میدهد؛ مرجع واحد اسککتفاده معقول زمین کشککور را سککاخته و انکشککا

ین زم موثرپالیسککی سککازی، اسککتندرد و سککیسککتم سککازی برای اسککتفاده 

کشکککور جهت به سکککازی و ایجاد شکککهر ها از لحا  اقتصکککادی و محی  

زیستی پایدار و در عین حال عصری و سخن گوی تاریخ و عقاید این 

کشکککور، اینها همه به شکککمول صکککرفه جوی در مصکککارف عامه، ایجاد 
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و جلب سککککککرمایه گذاری  ند ارایه خدمات به افغانانموثریت در رو

باالی زمین و امالک دولتی بخش از دالیلی است که ادغام این دو نهاد 

را بیشکتر ضکروری و حتمی می سکازد. مطمینم که این اولین و اخرین 

بار نیست که ادغام دو نهاد صورت مینیرد قبالً ادارۀ اراضی تجارب 

قرار است چندین نهاد دینر نیز در اینده موفا در زمینه داشته است و 

 نزدیم از همچون افتخار برخوردار گردد.

سککککککتراتیوی و میکانیزم که برای تکمیل روند ادغام در نظر اسکککککککت، 

 نکات ذیل را در محور توجه خود دارد:

  ادغککام تشکککککککیالتی و بودجوی از طریا دو کمیتککه تخنیکی از

کارمندان تخنیکی هر دو نهاد تحت رهبری وزارت صککککککورت 

گرفته و البته در زمینه از وزارت مالیه و کمیسککککککیون مسککککککتقل 

 ؛خواهد شداصالحات اداری کمم خواسته 

  در تشکککککککیل و بودجه بخش های تخنیکی هردو نهاد تغیر جدی

 ؛1398برای سال بوجود نمی اید 

 خش های مشککککابه هر دو نهاد ناگذیردر بخش های حمایوی یا ب 

به اسکککاک یم سکککلسکککله معیار ها تغیرات میاید ولی وعده میدهم 

و  هدیکه هیچ کارمند این دو نهاد از روند ادغام متضکککککرر ننرد

خالی برای ارتقای بعض کارمندان هر دو کافی بسکککککککت های 

 ؛وجود دارد، نهاد

  در بخش رهبری وزارت اراضککککی و شککککهری سککککازی افراد از

بیرون این دو نهککاد اسککککککتخککدام ننردیککده بلکککه از افراد موجود 
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جابجا خواهد شککککککد و البته کوشککککککش صککککککورت مینرد که کدر 

 تخنیکی و اداری این وزارت را کدر های موجود تشکیل دهد؛

  ادغام ریاسککککککت عمومی امالک وزارت مالیه در تشکککککککیل این

سازی و انکشاف وزارت و  ایجاد ریاست عمومی خصوصی 

 سکتور خصوصی؛ و

  بعض فعالیت ها را که وزارت جدید از لحا  پالیسکککککی و قانون

در نظر  1398نباید انجام بدهد حین ادغام و طرح تشکیل سال 

خواهد گرفت و از تورم تشککککیالتی جلوگیری صکککورت خواهد 

 گرفت.

 مین و شهرسازی:روش کاری بنده در بخش زمینداری، مدیریت ز

 در بخش شهر سازی:

وزارت جدید در بخش شککککککهر سککککککازی تنها روی ایجاد پالیسککککککی ها و 

اسککتندرد ها متمرکز باشککد و از سککاختمان سککازی و کار های اجرایوی 

فاصکککله گیرد و ایجاب می نماید تا کار های سکککاختمانی توسککک  تصکککدی 

های دولتی و سکککککتور خصککککوصککککی صککککورت گیرد، البته به شککککمول 

لتی از این وزارت بیرون تدارکات و سککککاختن سککککاختمانهای ادارات دو

کشیده شود تا این فعالیت ها را بتواند از منظر پالیسی و قانون نظارت 

کند در غیر صورت عمالً تضاد منافع خواهد داشت. اما ایجاد فرصت 

سازی  سرمایه گذاری باالی زمین و امالک دولتی و خصوصی  های 

 یبعضککی امالک دولتی به شککمول بعض ملکیت های تصککدی های دولت
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که دولت پالن فعال شککککککدن انها را از دید اقتصککککککادی ندارد، می تواند 

 تحت وزارت جدید مدیریت و تنظیم گردد.

بادر نظرداشککککککت دیدگاه جاللتمآب رئیس صککککککاحب جمهور و تغیرات 

سککککککاختاری اخیر، الزم میدانم تا دیناه شککککککهری کشککککککور در چارچوب 

بوطه ین مرتاریخی و ارزش های معنوی کشککککور تدوین گردیده و قوان

قاً عیار گردد. برنامه های از قبل اغاز بو سککایر اسککناد تقنینی کشککور ط

 گردیده تکمیل و برنامه های جدید ترتیب و تطبیا گردد.

سککازی و مسکککن حتمی نیسککت که مخترم سککیسککتم ها و  در بخش شککهر

روش های کاری باشیم، میبایست از تجارب منطقوی و بین المللی در 

ی پایدار از لحا  اقتصکککککادی و محی  زیسکککککت قسکککککمت ایجاد شکککککهر ها

 اموخته و از زمان موثرانه و هوشیارانه استفاده نمایم.

د بعد از ارزیابی دقیا از اجراات قبلی در بخش مسکککن سککازی، ما بای

، مفهوم سازی جدید را برای مسکن سازی در کشور خویش در زمینه

های  ، تصککدیباید سککر دسککت بنیریم، پوتانسککیل های مانند زمین دولتی

دولتی و سکککرمایه سککککتور خصکککوصکککی و از طرف دینر گراف باالی 

تقاضکککا به مسککککن رسکککمی و قانونی فوب العاده بلند اسکککت و باید از این 

فرصککت به نفع مردم خویش که فرمایش قانون اسککاسککی اسککت اسککتفاده 

درسککککت ومعقول نمایم. در زمینه کشککککور های زیادی در اسککککیا تجربه 

قال دانش تخنیکی و تکنالوژی این  فروان دارند و کافی با انت اسکککککککت 

 بخش را واقعا فعال بسازیم.
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 در بخش زمینداری:

وزارت جدید در بخش زمینداری از لحا  تدوین پالیسککککی ها و سککککائیر 

اسکککناد حکومتداری کمتر باید چالش داشکککته باشکککد چون ادارۀ اراضکککی 

کشکککککور امروز دیدگاه مدون، دورنمای طویل المدت و سکککککائیر اسکککککناد 

حکومتدار مرتب  به زمینداری را تکمیل و از طرف کابینه و سککککککایر 

جا دارد از د و تصکککویب قرار داده اسکککت، شکککورا های عالی مورد تائی

 ئیس جمهورجاللتمآب رهدایت و رهنمود های عالمانه و حمایت قاطع 

از برنامه های مرتب  به زمینداری که بدون ان محال بود که به دسککت 

اورد های که در زمنیه نایل گردیده ایم، مینردیدیم. در این مرحله در 

ه شککد اغاز برنامه های از قبلبیشککتر توجه به  وزارت بخش زمیندرای

 در سککککتور زمین را تسکککریع و زمینه را برای تطبیا بهتر این برنامه

 نماید.می  فراهم  ها

به تطبیا  نداری وزارت  که در بخش زمی های  مه  نم برنا با ند:  مان

زمین دولتی و ملکیت های عامه تحت اسککککتفاده ادارات؛ ثبت سککککاحات 

غیر رسککمی شککهری و توزیع سککند ملکیت؛ اداری سککازی روند اجرا و 

ثبت قباله؛ ثبت زمین و ملکیت ها به اسکککاک کدسکککتر الکترونیم تحت 

تعین حککد اقککل  بککه همکککاری بککانککم جهککانی؛ IDPL/ALASPبرنککامککه 

الیات وشککککککهر ها؛ ایجاد دش بورد جهت ایجاد قیمت زمین در تمام و

همککاهننی برای تطبیا بهتر پروژه هککای عککام المنفعککه؛ ایجککاد مرجع 

به  نقشککه برداری کشککورواحد ارزش یابی، اسککتمالک و اسکککان مجدد؛ 

؛ عصکککککری سکککککازی سکککککرحدات و از ان کوچکتر 50000مقیاک های 

، سکککیاسکککی کشکککور که مشککککل حقوقی ندارند و حدود والیات، شکککهرها
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ولسککککککوالیها و ناحیه ها.... و غیره برنامه که عمال تحت کار اسککککککت و 

 خوب پیش رفته است.

تولید و محرک اصککککککلی جلب  املزمین و امالک  یکی از مهمترین ع

ز ما ا سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی می باشد. خوشبختانه

 یم که می تواندداشککککتن زمین و امالک قابل اسککککتفاده بر خوردار هسککککت

برای جلب سکککککرمایه گذاری، تهیه مسککککککن و ایجاد  روزنه قابل اعتماد

فرصکککت های شکککغلی که در صکککدر کار های جاللتمآب رییس صکککاحب 

جمهور قرار دارد، می باشکککککککد. اولین کاری در این زمینه صککککککورت 

ر انیزم شککککککفاف مبتنی بخواهد گرفت ترتیب اسککککککناد تقنینی الزم و میک

به منظور ایجاد اعتماد بین سکککتور خصککوصککی و  تکنالوجی عصککری

و مردم، خواهد بود که در زمینه همکاری همه همکارانم را  حکومت

در حکومت، اعضککککای محترم شککککورای ملی و بالخصککککوص حمایت و 

رهنمود های عالمانه جاللتمآب رییس صککککاحب جمهور را ضککککرورت 

ون و همه خواهیم داشکککککت. هر نوم اجراات در زمینه باید مبتنی بر قان

مردم در جریان باشککند و این وزارت را در زمینه همه همواره حمایت 

 یم. کن

خواهم تا روی سکتور ساختمان کشور می از سکتور خصوصی نیز 

و بالخصکککوص مارکیت خانه سکککازی که تقاضکککای ان فوب العاده خوب 

اسکککککککت سککککککرمایه گذاری نمایند، ما اماده خواهیم بود تا از طریا این 

ک دولتی و زمین دولتی که مسککککککاعد به سککککککرمایه گذاری وزارت امال

باشککککککد تحت یم رژیم حمایوی در اختیار شککککککان قرار بدهیم، ما یم 

 .ر مقام اداره ایجاد خواهیم کردبخش خاص برای این منظور تحت نظ
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دست رسی به زمین های دولتی پالن شده یا شهری برای فعالیت های 

جار یه، ا جاری و اقتصکککککککادی از طریا کرا مه و ت عا ه، مشکککککککارکت 

خصککککوصککککی و فروش انها از طریا اصککککالح و ترتیب میکانیزم های 

اسکککککککان، شککککککفککاف و عککادالنککه می توانککد تککامین گردد، از طرف دینر 

خصوصی سازی بعض امالک دولتی که در موقعیت های خوب شهر 

قرار دارد از طریا روند خصکککوصکککی سکککازی می تواند سکککبب اوردن 

خلی باالی این امالک گردد. در این سککککرمایه گذاری های خارجی و دا

قسمت واقعاً حکومت باید جسارت به خرچ دهد تا مبناء حقوقی کارا و 

میکانیزم های موثر و شککککککفاف را ایجاد و همواره از کارمندانیکه در 

این روند فعالیت خواهد کردند حمایت نمایند تا از طریا دسیسه سازی 

ر عزیز خویش را از این مافیای سککرمایه گذاری قربانی نشککده و کشککو

 حالت نجات بدهیم.

 :بنده و اختتام سخن ام یپیام ها

و با استفاده از فرصت می خواهم چند پیام داشته باشم و  در این بخش

 به سخنان خویش در زمینه اختتام بدهم:

 اول

باالی بنده  یم بار دینر از اعتماد جاللتمآب رئیس صککککککاحب جمهور

ندگی خوب از  مای مایم که ن از عما دل تشکککککککری نموده و تعهد می ن

خودم و همقطاران ام و همه جوانان نموده و از قبل بیشتر و خوبتر به 

 مردم و کشور خود خدمت نمایم. 
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انتصکککاب بنده به این و یفه مهم انتصکککاب یم فرد نه بلکه تعقیب یم 

و جوان محور، تدوام یم روند  دیدگاه عالمانه، روشککککککن، اینده ننرانه

سککپردن امور روز به نسککل جوان و شکککسککتن طلسککم که فراد از جوانان 

ست، می  شد. جاللتمآب رئیس صاحب جمهور ا حامی و عامل گذار با

، می خواهم تصکککریک بکنم هسکککتندحکومت به نسکککل اینده و فکر جوان 

شند، اصل در حقی شته با ست که تنها جوانان فکر جوان دا ت قحتمی نی

نمودن ان به علوم  هازی بیروکراسککی کهنه کشککور و اراسککتعصککری سکک

 معاصر با فکر جوان و ابتکارات می باشد. 

تطبیا این روند بدون طلسککم شکککنی های که سککالها در زمین جامعه ما 

ه اسککککت کار اسککککان نبوده بلکه تنها با داشککککتن علم، دانش تریشککککه داشکککک

طن، اعتبار باالی مسککککککلکی، تجربه مقایسککککککوی، عشککککککا بی انتها به و

جوانان، خانم ها و قشکککر تحصکککیل کرده جامعه، جسکککارت و تامین حا 

یم اکتریت مطلا در برابر اشکککراف کاذب، امکان پذیر می باشکککد که 

در عمل این همه را به همه ما نشککان  جاللتمآب رئیس صککاحب جمهور

، تاریخ مجبور اسککت واقعیت بنوید و باورکامل دارم که تاریخ اندداده 

ه باشد ب ایشانصاف و القاب که شایسته همه این فعالیت های جناب او

 شما حتما انتخاب می کند.

 یمه دو

جناب       غواړم له ګرانو همکارانو       د وخت څخه په اسککککککتفادې 

په دې وزارت کې یې محترم نادري صکککاحب او ولسکککمل صکککاحب چې 

او ان شکککککا هللا د      تشککککککري او مننه وکړم       خورا هلې ځلې کړي
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تیرو اجرااتو ته او        کړو دوی ښککه کارونو به موال ال پسککې غ ککتلي

 ه او اجراات تنظیم شي.راتلونکي پالنون     به په کتو سره 

 یمې در

چې د      ادارو او تخنیکي همدارنګه غواړم له ټولو هغه مرسککککتندویه 

هر  د ښکککککار جوړونې وزارت سکککککره یېځمکو ادارې او افغانسکککککتان د 

مننه وکړم او       خیزې مالي او تخینکي مرسککککککتې ترسککککککره کړي اړ

د دوی هغه منابعې چې وزارت ته ځانګړي شککککوي او ورکوم  اطمینان

کې د هیواد  مجمومپه چارو د ښه تنظیم او د      یا هم ځانګړي کیږي 

 استفاده وکړم.ورڅخه په سمه توګه       په ګټه 

 

 چهارم

بین این وزارت با سکککایر وزرات ها و نهاد ها هماهننی و تنظیم امور 

محکمترخواهد بود و به همصککککککنفان ام در حکومت اطمینان میدهم که 

این وزارت و سککککککتور شکککککهری مسکککککیر خوبتر را طی خواهد کرد و 

همچنان به همه ادارات سکککککککتور شککککککهری نیز اطمینان میدهم که یم 

 سکتور در حال رشد، هماهنگ و منسجم خواهد بود.

 پنجم

همکککاران عزیز مککا کککه از نزدیککم همرای بنککده کککار کردنککد از روش 

کاری بنده حتما با خبر اند، بصککورت خالصککه دو موضککوم را حتما به 

یاد داشککککککته باشککککککند: اول همکاران ما باید زیاد کار کنند و حتما فکتور 
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وقت را در نظر بنیرند و دوم اینکه تحمل ام در مقابل فسککککککاد صککککککفر 

این قرار داد را حتما جدید که شککککروم کرده ام اسککککت و در هر و یفه 

 .بسته ام

 ششم

 درجا دارد با اسککککتفاده از فرصککککت از جاللتمآب قانونپوه اسککککتاد دانش 

عرصککککککه تدوین پالیسککککککی ها، سککککککتراتیوی ها، تعدیل قوانین و به روز 

که بدون دانش ساختن زیربنای حقوقی امور زمینداری و شهر سازی 

ممکن بود با این همه دسکککککت مانه شکککککان ناو رهنمود های حقوقی و عال

نایل بیاییم به نماینده گی از همکارانم در اداره اراضککککککی و  اورد ها

وزارت شککهر سککازی از ایشککان سککپاسککنذاری نموده و خواسککتار تداوم 

  می باشم. حمایت شان کما فی سابا با وزارت جدید

سکککتاسکککو ټولو عالي جنابانو او د ملت له قدرمنو غواړم      په پای کې 

او  يتشکککر     غونډه کې مو ګډون وکړ دې چې په      اسککتازو څخه 

 قدرداني وکړم.

سککککککالم علیکم و    افغانسککککککتان يوې افغانسککککککتان، تل د يوې ژوندی د

 ه!رحمت هللا و برکات


