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 امـتـدادی - خطی هـای پــروژه اسـتـــمالک مـقـررۀ

 اول فصل

 عمومی احکام

 مبنی

 اول: مادۀ

 .است گردیده وضع استمالک، قانون دوم و پنجاه مادۀ حکم از تأسی به همقرر این

 اهداف

 دوم: مادۀ

 از: اند عبارت مقرره این اهداف

 امتدادی.  - خطی های پروژه  مسیر در استمالک تحت های ملکیت مالکیت حق تثبیت -1

 پرداخت و امتدادی -خطی های پروژه مسیر تحت های ملکیت استمالک زمینۀ نمودن فراهم -2

 آن. تطبیق از ناشی متضررین به هخسار جبران

 پالن. مطابق دولتی المنفعۀ عام امتدادی  -خطی های پروژه تطبیق زمینۀ نمودن فراهم -3

 اصطالحات

 سوم: مادۀ

 سوم مادۀ مندرج مفاهیم همان است آمده عمل به تذکر آن از مقرره این در که حاتاصطال(1)

 نماید. می افاده را زمینداری امور تنظیم قانون سوم مادۀ و استمالک قانون

 نماید:می افاده را ذیل مفاهیم مقرره،  این در آتی اصطالحات  (2)

 ۀساح  که است شده پالن سیساتأت احداث جهت ها فعالیت مجموع امتدادی: -خطی پروژۀ -1

 های سرک ها، شاهراه وتمدید احداث شامل بوده،  زیاد طول و کم عرض دارای آن تطبیق

 خطوط نوری، فایبر های شبکۀ مخابرات، های لین ها، لین پایپ برق، های لین فرعی، و عمومی

 پایه نصب و ها تونل نهرها، ها، کانال آبرسانی، های شبکه کانالیزاسیون، های شبکه مترو،و آهن

 باشد.می ها آن وامثال مخابراتی های آنتن و برق های
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پروسۀ است که توسط هیئت تثبیت حق مالکیت به اساس اسناد مدار اعتبار تثبیت حق مالکیت:  -2

 گردد. جهت تطبیق پروژه های عام المنفعه عملی می

 .شخص دیگر ی عقار جهت منفعت عقارحقی است باال حق ارتفاق: -3

 ناماختصار

 چهارم: مادۀ

 در امتدادی  - خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت های ملکیت کنندۀ استمالک ادارۀ (1)

 .شودمی یاد کننده استمالک ادارۀ نام به مقرره این

امتدادی  -ملکیت های تحت استمالک در مسیر پروژه های خطی  حق مالکیت تثبیت هیئت (2)

 . یاد می شود هیئت تثیبت حق مالکیت در این مقرره به نام 

 دوم فصل

 کننده استمالک ادارۀ های مکلفیت

  ضرورت مورد زمین اندازۀ تعیین

 پنجم: مادۀ

 را امتدادی  - خطی های پروژهزمین مورد ضرورت  اندازۀ است، مکلف کننده استمالک ادارۀ 

 .نماید تعیین

 مقدماتی تدابیر

 ششم: مادۀ

 مقدماتی تدابیر عندالضرورت ،بزرگ امتدادی  - خطی های پروژه در ۀکنند استمالک ادارۀ (1)

 نماید. می اتخاذ استمالک قانون هشتم مادۀ مندرج حکم مطابق را

 وسایر اراضی ادارۀ همکاری به را مجدد اسکان پالن عندالضرورت کننده استمالک ادارۀ (2)

 .نماید می ترتیب ذیربط ادارات
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  مسیر تعیین

 هفتم: مادۀ

 را امتدادی - خطی  پروژۀ مسیر مختلف های گزینه است، مکلف کننده استمالک ادارۀ (1)

 به تصویب و مسیر تعیین جهت و تشخیص آن، تطبیق منظور به را مسیر ؤثرترینم و مطالعه

 نماید. پیشنهاد ،حکومت

مصارف را جهت کاهش  امتدادی - خطیهای، پروژه استمکلف استمالک کننده  ۀادار (2)

 باالی ملکیت های عامه و دولتی تطبیق نماید. ،استمالک

مسیری را انتخاب نماید  امتدادی - های خطی هدر پروژ ( ادارۀ استمالک کننده مکلف است، 3)

 . وارد نمایدکه کمترین صدمه را به ملکیت های شخصی 

  گذاری عالمه

 هشتم: مادۀ

 را پروژه مسیر امتدادی، - خطی پروژۀ مسیر تعیین از بعد است، مکلف کننده استمالک ادارۀ (1)

 مالکیت حق تثبیت کتبی، درخواست و نموده اریگذ عالمه پروژه، تطبیق ۀساح و نقشه روی در

 نماید. ارایه اراضی ادارۀ رابه پروژه تحت زمین ارزش تعیین و

 مالکیت حق تثبیت هیئت به رسمی راطور ماده این (1) ۀفقر مندرج درخواست اراضی ادارۀ (2)

 نماید. می  ارایه  گردد،می تطبیق امتدادی   - خطی پروژۀ آن در که یوالیت زمین

 سوم فصل

 حق مالکیت تثبیت

 حق مالکیت  تثبیت هیئت

 نهم: مادۀ

 اسناد اساس به حق مالکیت تثبیت تئهی توسط ،استمالک تحت های ملکیت مالکیت حق (1)

 .گرددمی تثبیت اعتبار، مدار

 گردد: می ایجاد ذیل ترکیب به حق مالکیت تثبیت تئیه (2)
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 رئیس. حیث به اراضی ۀادار نمایندۀ -1

 اعضاء. حیث به اراضی ادارۀ کدستر تیم -2

 عضو. حیث به مالداری و آبیاری زراعت، وزارت نمایندۀ - 3

  عضو. حیث به آب و انرژی وزارت نمایندۀ  -4

 عضو. حیث به مالیه وزارت نمایندۀ -5

  عضو. حیث به مربوط شاروالی نمایندۀ -6

 عضو. حیث به کننده استمالک ادارۀ نمایندۀ -7

 عضو. حیث به مالکین نمایندۀ -8

 این (2) فقرۀ مندرج تئهی امنیت تأمین جهت است، مکلف مربوط والیت امنیۀ قوماندانی (3)

 نماید. اتخاذ را الزم تدابیر ،ماده

 ها صالحیت و وظایف

 دهم: مادۀ

 باشد:می ذیل های صالحیت و وظایف دارای ،حق مالکیت تثبیت هیئت

 تحت خاصه و عامه مرعی و وقفی عامه، دولتی، شخصی، های زمین تفکیک و تثبیت -1

 ها. آن حریم و  امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک

 مواد مندرج احکام به مطابقت در اشخاص زمینداری اندازۀ به رابطه در معلومات آوری جمع -2

 زمینداری. امور تنظیم قانون نزدهم و هجدهم هفدهم،

 .امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت های زمین درجه تعیین -3

 .امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت ساحۀ یککرو ترتیب -4

 مربوط. مراجع به استمالک تحت های ملکیت  به مربوط دعاوی و منازعات ۀاحال -5

 -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت های ملکیت مالکین تثبیت عملیۀ نتایج ارایۀ -6

 .مربوط والی به تأیید کسب جهت  امتدادی
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 پروژه مسیر در استمالک تحت های ملکیت کیتمال حق تثبیت عملیۀ شدۀ یدأیت نتایج ارسال -7

 اراضی. ادارۀ و مربوط والیت اراضی ریاست کننده،استمالک ۀادار به  امتدادی -خطی های

 تسهیل کننده

 ازدهم: یمادۀ  

 های تئهی جلسات تدویر جهت الزم تسهیالت نمودن فراهم به مکلف کننده استمالک ۀادار

 باشد.می مقرره، این دهم و همن مواد مندرج

 استمالک از نظارت

  زدهم:دوا مادۀ

 استمالک پروسۀ از است مکلف گردد،می تطبیق امتدادی - خطی پروژۀ آن در کهیوالیت والی 

 .نماید نظارت  مربوط،  ساحۀ در  پروژه تحت های ملکیت

 تعیین نماینده

 دهم:سیز مادۀ

فوت نموده و یا   امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت ملکیت ،هرگاه مالک (1)

یکی از ورثه و یا شخص مورد اعتماد خویش را به تصدیق  ،تواندمی ورثه ،نداشته باشدحضور 

 خویش در زمینه تعیین نمایند. ۀبه صفت نمایند شورای محل

 ( این ماده، مطابق احکام  قانون پرداخته می شود.1جبران خساره مالک یا ورثۀ  مندرج فقرۀ ) (2)

 مستحقتوزیع شده به  زمین استمالک 

 دهم :چهارمادۀ 

توزیع گردیده باشد و  ینبرای مستحق به اساس فرامین، احکام و اسناد تقنینی قبلی هرگاه زمین

مالک شناخته ، مستحقشخص قرار گیرد،  امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت

 د.شومیاستمالک ، بق احکام قانوناطمزمین مذکور  و شده
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  مشاع ملکیت

 انزدهم:پ مادۀ

در دفاتر اساس امالک و مالیه بنام  امتدادی - خطی پروژۀاستمالک در مسیر تحت ملکیتهرگاه 

سایر بعد از تقسیمات عنعنوی در تصرف  مذکور ملکیتر القاب ثبت باشد و یسران قوم و سا

شود می پرداختهبه شخصی  محلشورای ید یأبعد از تقرار داشته باشد، تعویض استمالک ص اشخا

 را در تصرف دارد.  امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت که زمین

 اعتبار مدار اسناد و یامالک اساس دفاتر رفتن بین از

 دهم:شانز ۀماد

در امتدادی   - خطی پروژه های استمالک در مسیر  تحت های ملکیتحق مالکیت تثبیت 

و اسناد مدار اعتبار زمین از بین رفته باشد به تصدیق  امالکی ادارۀ اراضی اساس دفاتر کهمحالتی

 رد.یگمیصورت  و شورای محلپلوان شریکان 

 دفتر ثبت

 دهم:فه ۀماد

امتدادی   - خطی پروژه های استمالک در مسیر تحت ملکیت هاینتایج تثبیت حق مالکیت  (1)

 گردد.ثبت می مشخصات کمی و کیفی آن ذکر یت مربوطه بادر دفتر ثبت ریاست اراضی وال

به  را ( این ماده1نتایج مندرج فقرۀ ) کاپی هایت اراضی والیت مربوطه مکلف است، ریاس (2)

 و دفتر والیت مربوطه ارسال نماید.، شاروالی نندهک ادارۀ اراضی، ادارۀ استمالک

 هماهنگینظارت  و  های کمیسیون

 دهم:هجمادۀ 

 ایجادترکیب ذیل  به ،ادارات ذیربط میانایجاد هماهنگی  نظارت و جهتکمیسیون مرکزی (1)

 :گرددمی

 .اراضی به حیث رئیس رئیس عمومی ادارۀ -1

 .عضوبه حیث  استمالک کننده معین تخنیکی ادارۀ -2
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 .وزارت مالیه به حیت عضو مالیمعین  -3

 معین ادارۀ ارگان های محلی به حیث عضو. -4

 شاروالی کابل به حیث عضو. معاون -5

    ادارات ذیربط به ترکیب ذیل ایجاد  میانایجاد هماهنگی نظارت و  (کمیسیون والیتی جهت2)

 گردد: می

 .والی به حیث رئیس -1

 .عضوبه حیث  کننده استمالک ۀادارواحد دومی  رئیس -2

 .اراضی والیت به حیث عضوادارۀ رئیس  -3

 .مستوفی والیت به حیث عضو -4

 .به حیث عضو مربوطشاروال  -5

 ۀبنابر درخواست ادار عندالضرورت ،( این ماده2و 1های مندرج فقره های )( جلسات کمیسیون 3)

 د.یابتدویر می ،استمالک کننده

( این ماده در طرزالعملی که از طرف کمیسیون 2و 1( طرز فعالیت کمیسیون های مندرج فقرۀ )4)

 .گرددمی، تنظیم زی تصویب می شودمرک

 چهارم فصل

  گذاری قیمت

 قیمت تأیید و تعیین

 م:نزده مادۀ

 مطابق والیت هر در  امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت های ملکیت قیمت (1)

 .گردد می تعیین استمالک قانون

 هیئت توسط که امتدادی – خطی های هپروژ مسیر در استمالک تحت های ملکیت قیمت (2)

 جهت و تأیید مربوط والیت اداری مجلس طرف از گرددمی تثبیت مربوط والیت در استمالک

 د.شومی ارایه ذیصالح مراجع به تصویب
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 استمالک تعویض تثبیت

 بیستم: مادۀ

مندرج ، مطابق احکام امتدادی -خطی های پروژه مسیر در استمالک تحت های ملکیت تعویض

 .می شودتثبیت  ،قانون استمالکفصل پنجم 

  پرداخت قابل مبالغ تصویب

 :میک و بیست مادۀ

 تحت های ملکیت تعویض پرداخت قابل مبالغ مجموع ،است مکلف کننده استمالک ادارۀ (1)

 مجلس تأیید از بعد را امتدادی – خطی های پروژه تطبیق از ناشی خساره جبران و استمالک

  حکومت، به تصویب جهت مجموعی صورت به مالیه وزارت موافقۀ وکسب مربوط والیت اداری

 .نماید ارایه

بعد از تصویب حکومت از کود خاص  ( این ماده1مندرج فقرۀ ) پرداخت قابل مبالغ مجموع (2)

 . گردداجراء می، بودجودی استمالک

 پنجم فصل

 متفرقه احکام

 گزارش ۀارای

 :مود و بیست مادۀ

امتدادی را  -ادارۀ استمالک کننده مکلف است، عندالضرورت گزارش استمالک پروژه های خطی 

 ه نماید. یبه حکومت ارا

  تعویض تأدیۀ

 : مسوو بیست مادۀ 

 شناخته مالک قانون، احکام مطابق که شخصی به را استمالک تعویض  ،کننده استمالک ادارۀ

 نماید. می تأدیه دیگر نیمطم وسیلۀ هر یا بانک طریق از است شده
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  ارتفاق حق

 :مچهار و بیست ۀماد

طور  ملکیت امتدادی به استمالک -خطی ادارۀ استمالک کننده جهت تطبیق پروژه های هرگاه (1)

خویش استفادۀ  ملکیتتطبیق پروژه از شروع الی از بتواند  ملکیتدایمی نیاز نداشته باشد و مالک 

صرف  ملکیت به مالکاز حق ارتفاق کننده با استفاده ادارۀ استمالک مطلوب نماید در این صورت 

  . جبران خسارۀ وارده را تأدیه می نماید

 باشد. ، طور دایمی ثابت می( این ماده1ی مندرج فقرۀ )ها ملکیتاق باالی فحق ارت (2)

 سند وضع

 :مپنج و بیست ۀماد 

 سرجمع از مالک به تعویض پرداخت از بعد امتدادی – خطی پروژۀ استمالک تحت ۀساح

 و گردیده وضع دهی مالیه اساس دفتر و شخصی های زمین ثبت اساس دفتر از شخص زمینداری

 گردد. می ثبت عامه، ملکیت ثبت دفتر در

 مدیریت زمین های همجوار

 :مشش و بیست  مادۀ

همجوار و  های زمین امتدادی، –خطی ه هایهمزمان با تطبیق پروژ ،ادارات ذیربط مکلف اند

 نمایند.ی جلوگیر آن هاو از غصب  نموده مؤثر مدیریت  را طوراطراف پروژه 

 منابع بشری محلی

 :تمفه و بیست ۀماد

در  مربوطتطبیق پروژه های جهت  ،ندف المک امتدادی – خطی پروژه های کنندۀ ات تطبیقادار

 د.ناستخدام نمایکارکنان محل را ،غیر مسلکیامور
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 استفادۀ موثر از زمین

 :مشته و بیست مادۀ

استفادۀ   جهت راامتدادی - خطی ی پروژه هایپالن ها د،نادارات استمالک کننده مکلف ا (1)

یک  درتا حد ممکن و طرح  با همدیگر هنگیاهمدر  کاهش مصارف استمالکمؤثر از زمین و 

 د.نتطبیق نمای ،بصورت دهلیز های انکشاف اقتصادی مسیر

مکلف اند، جهت فراهم نمودن زمینۀ  سکتور خصوصیهمکاری  بهشاروالی ها و  ادارات ذیربط (2)

مؤثر تجارتی طرح و زمینۀ استفادۀ  را انکشافیپالن های  برنامه ها و، کاریابیو کشوررشد اقتصادی

 را فراهم نمایند. امتدادی – خطیهای پروژه  همجواراز زمین های 

  ها ظرفیت از استفاده

 :نهم و بیست مادۀ

 – خطی های پروژهبهتر تطبیق منظور به توانند می کننده استمالک ادارۀ و اراضی ادارۀ (1)

  .نمایند استفاده ،قرارداد اساس به خصوصی سکتور های ظرفیت از امتدادی

 توانند می امتدادی – خطی های پروژه تطبیق منظور به کننده استمالک ادارۀ و اراضی ادارۀ (2)

 نمایند. استفاده محل های شورا ظرفیت از

 لوایح و ها العمل طرز وضع

 :ما سی مادۀ

 ،مقرره این احکام بهتر تطبیق جهت تواند،می ذیربط ادارات با هنگیاهم در اراضی ادارۀ

 نماید.  وضع را لوایح و ها طرزالعمل

 انفاذ

 :میک و سی  مادۀ

 گردد. می نافذ رسمی جریدۀ در نشر ازتاریخ مقرره این


