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 مطبوعاتي اعالمیه

 د چټکې خپرونې لپاره

 ۱۳۹۶د مرغومې څلورمه کال  نیټه: 

 

 په بلخ والیت کې څلویښت زره جریبه دولتي ځمکه استرداد شوه

 

خالصه له غصب څخه ه یې په دغه والیت کې دولتي ځمکجریبه زره  ۴۰د بلخ والیت د اراضی ریاست چارواکي وایي؛ په ورستیو دوو اونیو کې 

 ده.کړې 

د بلخ والیت په نهرشاهي ولسوالۍ او د حیرتان  په دوه الرې کې موقیعت لري چې مخکې د سیمه ییزو زورواکو او یو شمیر دغه ځمکه 

 سوداګرو لخوا په غیر قانوني توګه نیول شوی وو او د شخصي او سوداګریزو موخو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیدل.

کوونکو د امنیتي ځواکونو په مرسته پدې وتوانیدل چې یاده ځمکه بیرته له غصب څخه خالصه کړي په یاد والیت کې د اراضی ریاست کار

 او په غصب کې ښکیل کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.

دولتي ځمکه د زره جریبه  ۱۵چې څو موده مخکې د بلخ والیت د اراضي ریاست کارکوونکي په چمتال ولسوالۍ کې   دا په داسې حال کې ده

 زره جریبه دولتي ځمکه د غصب څخه خالصه شوې ده. ۵۸غاصبان څخه ژغورلې او په تیرو دوو کلونو کې په ټولیزه توګه په یاد والیت کې 

 زره جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او دغه اداره په ۶۰۰د افغانستان د ځمکو خپلواکه ادارې د آمارو په اساس، په هیواد کې یو ملیون او 

عدلي او قضایي  اوجوړ  کړې یې غاصبینو لست  ۱۸۸۲۲د زره جریبه دولتي ځمکه استرداد کړې او  ۳۰۰تیرو دریو کلونو کې څه د پاسه 

 ارګانونو او ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې استولی دی.

غیر قانوني شهرکونو ستونزو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره د دولتي ځمکو له غصب د مخنیوی، د غصب شویو ځمکو بیرته نیول او د 

 یکړي چې د جمهوري ریاست له تایید ته د رسیده ګی په موخه دری ځانګړي طرحې جوړې کړي او ډیر ژر به جاللتمآب جمهور رییس ته وړاندې

 وروسته به پلې شي.

او کارتوګرافي عمومي ریاست هم له و د جیودیزي د حکومت په چوکاټ کې جوړ المریز کال   ۱۳۹۲د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره په 

یواځینۍ د ولسوالیو په پوښښ سره، په هیواد کې د دولتي ځمکو د مدیریت  ۳۹۴ و کې دوالیتون ۳۴ پهدې ادارې سره یو ځای شو. دا اداره 

حکومت اقتصادي او ، د له الرېپه هیواد کې د ځمکه نیزو چارو د  ښه مدیریت  هڅه کويمرجع  په توګه فعالیت کوي. یاد شوې اداره 

 کړي.  چمتوفرصتونه ې د جذبولو لپاره اړین همداراز د خصوصي سکتور  د پانګ پلې کیدو اود طرحو او د پالیسیو  پرمختیایي

 

 د زیاتو معلوماتو لپاره:

 حشمت ناصري

 د افغانستان د ځمکو خپلواکه ادارې د عامه اړیکو او اطالعاتو رئیس

 ۰۷۷۸۱۱۱۳۸۵مبایل: 

 hashmat.nasiri@arazi.gov.afبریښنالیک: 
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