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 مقررۀ تنظیم امور ملکیت  های غیر رسمی شهری

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 مادۀ اول:
 این مقرره به تأسی از حکم مادۀ یکصد و دوازدهم قانون تنظیم امور زمینداری، وضع گردیده است.

 اهداف

 مادۀ دوم:
 اهداف این مقرره عبارت انداز:

 طورسیستماتیک.تنظیم امورسروی وثبت ملکیت  های غیررسمی شهری  -1

 های غیر رسمی شهری.مالکیت مصون برای مالکین ملکیت  تأمین حق  -2

 های غیر رسمی شهری.ملکیت باالی گذاری سرمایه فراهم نمودن زمینۀ - 3 

 همکاری  میان ادارات ذیربط در تطبیق احکام این مقرره.تأمین هماهنگی و  -4

 اصطالحات

 مادۀ سوم:
 مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:اصطالحات آتی در این 

جمعی از طرف دولت یا  ۀاست که باالی ساحۀ غیر رسمی شهری به مقصد استفاد های ساختمان: شهریتأسیسات -1

 مردم احداث شده باشد.

 .گردداست که مکلفیت های متصرف ساحات غیر رسمی شهری در آن در ج می یسند تعهد نامه: -2

زارها، چمنی ها، منابع آبی، جنگالت، نیزارها، فرهنگی، کمربند های سبزشهری، جبه حۀشامل ساساحۀ قابل حفظ:  -3

 حفاظت شده است. مربوط که مطابق اسناد تقنینی قبرستان ها، آبدات تاریخی و سایرساحات

اراضی اعطاء مقرره توسط ادارۀ غیر رسمی شهری، مطابق احکام این  ساحۀسندی است که به متصرف  سند ملکیت: -4

 گردد.می

ساحۀ غیر رسمی شهری است که اعضاای آن از سایزده  گانباشندمجموع  :)وسک(واحد ساحوی کدستر کمیتۀ -5

 زنان همان محل باشد. از و حد اقل چهار عضوآن ه دونفر بیشتر نب

فردی یا جمعی صاورت نگرفتاه  ۀکه  در ساحۀ غیر رسمی شهری قرار داشته وازآن استفادزمینی است قطعۀ سفید:  -6

 باشد.
شخصی حقیقی است  که در ساحۀ غیر رسمی شهری منزل رهایشی اعمار نموده و مطابق احکام این مقرره  متصرف: -7

 گردد.برای وی سند ملکیت  اعطاء می

حکمای  شخص حقیقی یاا  و موقعیت داشتهساحۀ غیر رسمی شهری  درساختمان است که   مکان یامحل تجارتی:  -8

 به مقاصد تجارتی از آن استفاده می نماید.
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انفرادی یا مشترک است که به صورت حویلی یا آپارتمان طور یک منازل یاا بیشاتر ازآن  ساختمان منزل رهایشی: -9

 ساحۀ غیر رسمی شهری، اعمار گردیده باشد.در

 مرجع تطبیق

 مادۀ چهارم:
 باشد.احکام این مقرره میادارۀ اراضی به همکاری ادارات ذیربط مرجع تطبیق 

 

 فصل دوم

 ثبت ملکیت  های غیر رسمی شهری

 ملکیت ها تثبیت

 مادۀ پنجم:
-باشند، صرف از طرف ادارۀ اراضی ثبت مایملکیت های که مطابق احکام قانون زمینداری دارای اسناد مدار اعتبار می (1)

 شوند. 
رهایشی را که در  منزل ،شاروالی مربوط و ادارۀ ارگان های محلیادارۀ اراضی به همکاری وزارت شهر سازی و مسکن، ( 2)

ذیال تببیات  شرایطبا رعایت به متصرف  ملکیتسند  یو اعطا به منظور ثبت ستگردیده ا اعمار غیر رسمی شهری ۀساح
 می نماید:

 ماستر پالن یا پالن ستراتیژیک شهری باشد.ۀ شامل محدود -1

 داشت وضعیت موجودۀ آن، شامل پالن شهری شده بتواند.درنظراز طرف شاروالی مربوطه با  -2

 ( سال قدامت رهایشی داشته باشد.15قبل از انفاذ این مقرره، حد اقل ) -3

 و تأسیسات آبی نباشد.آب  حریم منابع بستر و  -4

 قابل حفظ نباشد.ساحۀ  و سبز ۀساح ،تأسیسات عامه -5

 باشد.داشته نقرار تحت پروژه های عام المنفعه دولتی یا پالن های انکشافی در ده سال آینده  -6

 واحد ساحوی کدستر کمیتۀ

 مادۀ ششم:
جهت همکاری الزم که حد اقل یکی از آنها زن باشد، خویش را  ۀمکلف است، سه نفر نمایندکدسترواحد ساحوی کمیتۀ( 1)

 به ادارۀ اراضی معرفی نماید. ملکیتمحل مربوطه جهت اعطای سند  متصرفین و نمایندگی از

 اطالع دهد. محل ینمتصرف مکلف است، موضوعات مربوط را به ( این ماده1مندرج فقرۀ ) کمیتۀ( 2)

 واحد ساحوی کدستر حدودتعیین 

 مادۀ هفتم:
کمیتاۀ واحاد شااروالی مرباوط و  و امور داخله و ( ادارۀ اراضی به همکاری وزارت های شهر سازی و مسکن، انرژی وآب1)

 نماید. ساحۀ غیر رسمی شهری را تعیین می کدسترحدود واحد های ساحویکدستر ساحوی
توساط عالیام ثابات تعیاین و  ،در ساحۀ غیر رسمی شهری( این ماده 1( حدود واحد های ساحوی کدستر مندرج  فقرۀ )2)

 می شود.داده  کوردینات آن در روی نقشه نمایش
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 ملکیتثبت و اعطای سند 

 مادۀ هشتم:
قابل حفاظ را در  حۀسفید و ساۀ قطع عامه،  تأسیسات خدمات رهایشی، محل تجارتی، زلادارۀ اراضی مکلف است، من (1)

 رسمی شهری، ثبت نماید.ساحات غیر
 گردد.اعطاء می رهایشی ساحات غیر رسمی شهری نزلممتصرف  برای صرف ملکیت( سند 2)
 گردد:تحت شرایط ذیل اعطاء می ( این ماده2مندرج فقرۀ )ملکیت سند  (3)

 .شخص حقیقی باشد منزل رهایشی،متصرف در صورتی که   -1

 گردد.یشی صرف به منظور سرپناه استفادهدر صورتی که  ازمنزل رها  -2
 عه وجود نداشته باشد.در رابطه به منزل رهایشی دعوی یا مناز ها ۀ آنیا ورث کاءدر صورتی که بین شر -3
 اسناد مدار اعتبار ترتیب شده باشد. در صورتی که منزل رهایشی دارای اسناد عرفی باشد که برمبنای -4
 تقسیم گردیده باشد.و  منزل رهایشی برمبنای اسناد عرفی فروش، تملیک، هبه در صورتی که -5  
عد از حل و فصل دعوی یا منازعه، منزل مذکور ب داشته باشد،وجود  دعوی یا منازعههرگاه در رابطه به منزل رهایشی  (4)

 گردد.اعطاء می به متصرف گردیده و مطابق احکام این مقرره سند ملکیتثبت 
، ماانع دگاردمی  اعطاءدولت نباشد،  زمیندرساحات غیر رسمی شهری که  که به متصرف منزل رهایشی( سند ملکیت 5)

 دعوی اشخاص شده نمی تواند.

 دولتی زمین های در ملکیتحقوق دارندۀ سند 

 مادۀ نهم:
جهت تأمین سرپناه به اسام  آن، الی سه صد متر مربع باشددولت  زمینساحۀ غیر رسمی شهری،  هرگاه زمین متصرفۀ (1)

 شود.میثبت  وی ۀورثیا متصرف 
ربع الی پنج صد متر مربع آن در متر مبیشتر از سه صد زمین دولت بوده  ،متصرفۀ ساحۀ غیر رسمی شهریهرگاه زمین  (2)

 .رسدمیبه فروش   وی ۀدولت نباشد به نرخ عادالنه باالی متصرف یا ورث مورد ضرورتکه  صورتی

الی یک هزار متر مرباع آن از پنج صد متر مربع بیشتر زمین دولت بوده  ،متصرفۀ ساحۀ غیر رسمی شهریهرگاه زمین ( 3)
 می رسد.به نرخ روز به فروش  ویباالی متصرف یا ورثۀ  ،نباشد نظر به موقعیت زمینمورد ضرورت دولت  که در صورتی

اضاافی باا  ، زماینباشادزمین دولت بوده و بیشاتر از هازار متار مرباع  ،زمین متصرفۀ ساحۀ غیر رسمی شهری ( هرگاه4)
 گردد.خارج میمتصرف اختیاراز  ملکیت دولت بوده و ،( این ماده3و2، 1درنظرداشت احکام فقره های )

تصارف ، حاق گرددمی  اعطاء وی برای ملکیت، سند ( این ماده4و 3،2،1 ه های )مندرج فقر احکامبق اطمکه  شخصی (5)
 ملکیت تحت تصرف خویش را دارا می باشد. مالکانه در

این ماده را از ملکیت تحت تصرف آن ها  (4و  3،2،1ه های )فقر اشخاص مندرج ،ادارات دولتی و غیر دولتی نمی توانند (6)
 مگر مطابق احکام قانون. ،طور اجبار اخراج نمایند

ساند شاناخته شاده و ناام وی در  بحیث شریک منزل رهایشی این ماده (4و  3،2،1ه های )فقرمندرج متصرف ( همسر 7)
 گردد.میدرج ملکیت 

 قابل انتقال می باشد.این ماده به ورثه ( 4و 3،2،1ه های )حقوق مندرج فقر (8)
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 تعهد نامه

 مادۀ دهم:
 .نمایدمی اخذنامه  تعهد ،غیر رسمی شهری حۀرهایشی سا زلمنمتصرف  ازاراضی ( ادارۀ 1)
 نماید:می     ، مشخص باشدرا که شامل تعهدات ذیل میمتصرف  مکلفیت های ( این ماده،1مندرج فقرۀ )ۀ تعهدنام( 2)
بودن معلوماتی که در جریان سروی منزل رهایشای باه  مفظاف ادارۀ اراضای ارایاه   صحتتضمین مبنی بر ارایۀ  تعهد -1

 نموده است.
 تعهد مبنی بر قبول مسفولیت حقوقی در صورت ارایۀ معلومات نادرست در مورد مشخصات ملکیت مربوط. -2
 تعهد مبنی بر اینکه منزل رهایشی مورد نظرتحت رهن، اجاره، کرایه، تضمین و امانت نزد وی نمی باشد. -3
رهن، اجاره، کرایاه، تحت  تعهد مبنی براحضار مالک یا وکیل قانونی وی در صورتی که منزل رهایشی مورد نظر نزد وی-4

 باشد. می عاریتیا و تضمین 
را باه  حسااب شااروالی مربوطاه  ورد نظارهر سال مالی محصول صفائی منزل رهایشی م تعهد مبنی بر اینکه در اخیر -5

 تحویل بانک می نماید.
ماورد ضارورت را باه دولات  ۀتعهد مبنی بر اینکه حین تطبیق پالن های بهسازی و احداث زیر بنا های شهری، سااح -6

 .واگذار نماید
 .باشدغیر رسمی شهری می برنامه های حکومت در ساحات ، پیش شرط تطبیقتعهد نامه( رعایت تعهدات مندرج 3)
هرگاه ساحۀ ملکیت های غیر رسمی شهری توسط حکومت و سکتور خصوصی به صورت مشترک بهسازی و یا تنظیم  (4)

 باشد.زل رهایشی دارای حقوق مندرج اسناد تقنینی مربوط میمنمتصرف مجدد گردد، 
در تطبیق  عرفی( شرعی یا رسمی )غیر دارای اسناد رسمی یا متصرف مندرج مادۀ نهم این مقرره در تناسب با متصرف ( 5)

 .داردت بیشتر مسفولیت ومبرنامه های حک

 ملکیتدفتر ثبت و اعطای سند 

 مادۀ یازدهم:

 .گرددمی اعطأ ساحۀ غیر رسمی شهری به متصرف )مرد یا زن( ( افغانی1000)یک هزار   در بدل مبلغ ملکیتسند  (1)

باناک  آن می باشد درمتصرف  را که حاوی مشخصات کمی و کیفی منزل رهایشی و شهرت ملکیتادارۀ اراضی سند  (2)

 نماید.معلوماتی )دیتابیس( حفظ می

آن به ناحیه وم د منزل رهایشی، نقلمتصرف یک نقل آن به در سه نقل ترتیب،  ( این ماده2مندرج فقرۀ ) ملکیتسند  (3)

 گردد.می ارسال ،به ادارۀ اراضی والیتدر دفتر مربوط  ، غرض حفظسومی آنمربوط شاروالی و نقل 

 باه شااروالی مرباوط طور رسمی غرض حفظ این ماده را( 3مندرج فقرۀ ) ملکیت، کاپی سند نواحی شاروالی مکلف اند (4)

 د.نارسال نمای

به ادارۀ غرض حفظ  طور رسمی ( این ماده را3مندرج فقرۀ ) ملکیت، کاپی سند مکلف اندادارۀ اراضی دومی های واحد  (5)

 د.نارسال نمایاراضی 
( افغانی به متصارف 2000)دو هزار رود، ادارۀ اراضی مبنای آن  را در بدل  مبلغ بین هرگاه سند ملکیت بنابر عواملی از ( 6)

 نماید.می اعطأ



5 
 

 فصل سوم

 وظایف و صالحیت ها

 وظایف وصالحیت های ادارۀ اراضی

 مادۀ دوازدهم:
 باشد:می    رسمی شهری، دارای وظایف وصالحیت های ذیلنظیم امورمربوط به ملکیت های غیرادارۀ اراضی به منظور ت

 های غیر رسمی شهری. ثبت ملکیت -1
 تعیین حدود هر واحد ساحوی کدستر. -2
 در واحد های ساحوی کدستر.جمع آوری معلومات تخنیکی منازل رهایشی  -3
و با ادارات ذیربط  منزل رهایشی در ساحات غیر رسمی شهریتصرف م به ملکیتامضای تفاهمنامه جهت  اعطای سند  -4

 .ساحوی کدستر های واحد کمیته های
 های غیر رسمی شهری. ارزیابی تخنیکی ملکیت -5
 درساحات غیر رسمی شهری و ادارات ذیربط. ساحوی کدستر های واحد ه هایکمیتمیان  مآهنگیایجاد ه -6
 .ملکیتسند  یاعطاوی کدستر به منظور تطبیق برنامۀ واحد های ساح ه هایکمیت مشوره با نمایندگان -7
 واحد های ساحوی کدستر. ه هایکمیت منازل رهایشی شامل ینمتصرفبرای  ملکیتاعطای سند طرح، ترتیب و  -8
 و والیات. مرکزاراضی  های ریاست در دفاتر و بانک های معلوماتی )دیتابیس(در ملکیتحفظ و آرشیف اسناد  -9

 اسناد تقنینی مربوط. انجام سایر وظایف وصالحیت ها در زمینه، مطابق -10

 وظایف و صالحیت های شاروالی ها

 مادۀ سیزدهم:
 وظایف وصالحیت های  ذیل می باشند:غیر رسمی شهری دارای  های مربوط به ملکیتشاروالی ها به منظور تنظیم امور 

 معلومات در مورد منازل رهایشی ساحۀ غیر رسمی شهری. درجمع آوری با ادارۀ اراضی همکاری -1
 .ساحوی کدسترهای واحد  ه هایکمیتکدستر و ایجاد واحد های ساحوی  حدودهمکاری با ادارۀ اراضی در تعیین  -2
حد اقل ارزش زمین هر واحد ساحوی کدستر به اساس الیحۀ منظاور شاده داشت قیمت زمین و ساختمان با نظرتببیت  -3

 وارسال آن به ادارۀ اراضی.
 وکاپی آن دردفترآرشیف شاروالی مربوط. د ملکیت در دفتر ناحیۀ مربوطسن حفظ اصل -4
 توزیع کتابچۀ محصول صفایی. -5
 .تعهد نامهنظارت از رعایت تعهدات مندرج  -6
 .متصرفبرای  تعهد نامهدرصورت رعایت شرایط مندرج  تصدیقنامهاعطای  -7
 انجام سایر وظایف وصالحیت هادر زمینه، مطابق اسناد تقنینی مربوط. -8

 ایجاد کمیتۀ هماهنگی

 مادۀ چهاردهم:

 :گرددبه ترکیب ذیل ایجاد می رکزاان همکاری میان ادارات ذیربط در مکمیتۀ هماهنگی به منظور تأمی (1)

 رئیس عمومی ادارۀ اراضی به حیث رئیس. -1
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 رئیس کدستر ادارۀ اراضی به حیث عضو. -2
 نمایندۀ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث عضو. -3
 نمایندۀ وزارت انرژی و آب به حیث عضو. -4
 نمایندۀ وزارت مالیه به حیث عضو. -5
 نمایندۀ وزارت امور زنان  به حیث عضو.  -6
 به حیث عضو.ارۀ ارگان های محلی ادنمایندۀ  -7
 به حیث عضو.شاروالی کابل نمایندۀ  -8
 گردد:(کمیتۀ هماهنگی به منظور تأمین همکاری میان ادارات ذیربط در والیات به ترکیب ذیل ایجاد می2)
 والی به حیث رئیس. -1
 رئیس ادارۀ اراضی والیت به حیث عضو. -2
 یث عضو.آمر کدستر ادارۀ اراضی والیت به ح -3
 رئیس زراعت، آبیاری و مالداری والیت به حیث عضو. -4
 رئیس انرژی و آب والیت به حیث عضو. -5
 رئیس امور زنان والیت به حیث عضو.  -6
 مستوفی والیت به حیث عضو. -7
 شاروال شهر مربوط به حیث عضو. -8

 هنگیاوظایف وصالحیت های کمیتۀ هم

 مادۀ پانزدهم:
 دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشند: ،مندرج مادۀ چهاردهم این مقررهکمیته های هماهنگی 

 غیر رسمی شهری. به ملکیت  های ملکیتپروسۀ سروی، ثبت و اعطای سند  بررسی -1
 جلب همکاری های مالی و تخنیکی تمویل کنندگان داخلی و خارجی. -2
 .حکومتصورت لزوم  به  در ملکیتارجاع مسایل ناشی از پروسۀ ثبت و  اعطای سند  -3
 ساحۀ مربوط. گانباشندهتدویر برنامه های اگاهی دهی از طریق رسانه های همگانی به  -4

 کمیتۀ نظارت

 مادۀ شانزدهم:
رسمی شهری تحات ریاسات وزیار شهرساازی و به ملکیت های غیر ملکیتواعطای سند  ( کمیته نظارت ازسروی، ثبت1)

 گردد:مسکن به ترکیب ذیل ایجاد می 
 رئیس عمومی ادارۀ اراضی به حیث معاون. -1
 معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث عضو. -2
 انرژی و آب به حیث عضو. معین وزارت -3
 معین وزارت امور زنان به حیث عضو. -4
 معین ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به حیث عضو. -5
 معین امورشاروالی های ادارۀ ارگان های محلی به حیث عضو.  -6
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 ن شاروالی کابل به حیث عضو.اومع -7

 گردد، تنظیم می شود.که توسط آن کمیته وضع مییطرز فعالیت کمیتۀ نظارت در طرزالعمل( 2)

 باشد.( سکرتریت کمیتۀ نظارت به عهدۀ ادارۀ اراضی می3)

 ملکیتسند 

 مادۀ هفدهم:
 را  ترتیب می نماید. ملکیتی سند اادارۀ اراضی، شکل و محتو( 1)
 بارای را ، برناماه هاای آگااهی دهایملکیتاعطای سند  ادارۀ اراضی و ادارات ذیربط مکلف اند، قبل از سروی، ثبت و (2)

همگاانی نشار غیر رسمی شهری از طریق رادیو و تلویزیون ملی و سایر رساانه هاای  زل رهایشی در ساحاتامن ینمتصرف
 نمایند.

 فصل چهارم

 احکام متفرقه

 تقسیم ملکیت های غیر رسمی شهری

 مادۀ هجدهم:
ساحات غیر در تقسیم  شده بر اساس فیصله های  محاکم  ملکیت  هایادارۀ اراضی مکلف است برای هریک از مالکین  (1)

 د.اعطاء نمای جداگانه ملکیت، سند رسمی شهری
احات غیر رسمی در س به اساس اسناد عرفی های  تقسیم  شده  برای هریک از مالکین ملکیت ادارۀ اراضی مکلف است (2)

 اسناد تقنینی مربوط مغایرتها با احکام  ی مربوط آنفمشروط بر این که اسناد عر ،دنمایاعطاء جداگانه  ملکیتسند  ،شهری
 .باشدنداشته 

 حل منازعات

 نزدهم:مادۀ 
حل و ساحوی کدستر های واحد ه هایکمیتی از طریق یابتدا در مرحلۀ غیر رسمی شهری های اختالفات مربوط به ملکیت

مطابق احکام قاانون تنظایم اماور  ،ساحوی کدسترهای واحد  ه هایکمیتبه تصمیم  صورت عدم قناعتد در گردفصل می
 .گیردزمینداری در مورد اجراآت صورت می

 مشارکت عامه و خصوصی

 مادۀ بیستم:
 و خصوصای باه منظاور بهساازی و رعایاتهای غیررسمی شهری ازطریق مشارکت عاماه ملکیت  گذاری در( سرمایه 1)

 طور مشارکتی صورت می گیرد.متصرفین  های شهری به تجویز حکومت و موافقۀمعیار
برنامه مشارکتی را به مقصاد بهساازی و تنظایم  ،تواندمحل می متصرفین و شاروالی مربوط موافقۀ ه( سکتور خصوصی ب2)

 د تقنینی مربوط، تطبیق نماید.اسنامجدد زمین، مطابق احکام 

 برنامه های بهسازی

 مادۀ بیست ویکم:
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،تعهدات غیر رسامی شاهریساحات  ر دبهسازی  در صورت طرح و تطبیق برنامه های ستا ف منزل رهایشی مکلفمتصر
 رعایت نماید. تعهد نامهمربوط رابر مبنای 

 تنظیم مجدد زمین 

 مادۀ بیست و دوم:
یات هاای غیررسامی شاهری،  مطاابق استفاده  از شیوه های تنظیم مجدد زمین و انکشاف آن به منظور بهسازی در ملک 

 تقنینی مربوط، صورت می گیرد.سند

 جاشدگان ساحات تحت تصرف بی

 مادۀ بیست و سوم:
 گردد.رد در طرزالعمل جداگانه تنظیم میگان قرار داجا شدشهری که در تصرف بیرسمی  یرغ های به ملکیت امور مربوط

 تزویراسناد

 مادۀ بیست و چهارم:
مطاابق احکاام قاانون  ،دسند ملکیت  مرتکب جرم  تزویار شاو یسروی، ثبت و اعطا ۀدر پروسمتصرف  یا هرگاه کارکن 

 .گرددمجازات می

 و بودجه عواید 

 مادۀ بیست و پنجم:
 گردد.تطبیق احکام این مقرره به حساب واردات دولت تحویل بانک می حاصله ناشی از عواید( 1)
غیررسامی شاهری و  ملکیت هاایثبت  به منظور سروی و را ( این ماده1مندرج فقرۀ )عواید  ،( وزارت مالیه مکلف است2)

   .اصل بودجه عالوه نمایدر بادارۀ اراضی در بودجۀ سال بعدی  اعطای سند ملکیت

 ممنوعیت تصرف زمین دولتی

 مادۀ بیست و ششم:
 ممنوع می باشد. ،بعد از انفاذ این مقرره ،عامه یا دولتی در داخل یا خارج ماستر پالن های شهری تصرف زمین های( 1)
 گردد.این ماده را تصرف نماید، مطابق احکام قانون مجازات می ( 1فقرۀ ) شخصی که زمین های مندرج( 2)

 لوایح و طرزالعمل هاوضع 

 :هفتممادۀ بیست و 
 طرزالعمل ها را وضع نماید. ادارۀ اراضی می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره در تفاهم با ادارات ذیربط، لوایح و

 انفاذ

 :هشتممادۀ بیست و 
 گردد.تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ میاین مقرره از 

 


