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 اعالمیه مطبوعاتی
 برای نشر فوری

 1396: چهارم جدی سال تاریخ

 چهل هزار جریب زمین دولتی در والیت بلخ استرداد گردید
 

رداد والیت بلخ است مربوطات مسووالن ریاست اراضی والیت بلخ می گویند که طی دو هفته اخیر موازی چهل هزار جریب زمین دولتی را در

 کرده اند.

 اراضی یاد شده در ساحه دو راهی حیرتان و ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ موقعیت داشته و قبالً از سوی زورمندان محلی و شماری از تاجران

 به گونه غیر قانونی تصرف و به مقاصد شخصی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته بود. 

ه ارگان و غاصبان بنموده ی آن والیت اراضی غصب شده دولتی را دوباره استرداد مسووالن اراضی والیت بلخ در هماهنگی با نیرو های امنیت

 های عدلی و قضایی نیز معرفی شده اند. 

هزار جریب زمین دولتی را در ولسوالی چتمال از چنگال غاصبان رها  15این در حالیست که ریاست اراضی والیت بلخ چندی پیش موازی 

 هزار جریب می رسد. 58مجموع اراضی دولتی استرداد شده در آن والیت به نموده که طی دو سال اخیر 

والیت کشور غصب گردیده و اداره مستقل اراضی افغانستان  30هزار جریب زمین دولتی در  600به اساس آمار موجود، موازی یک ملیون و 

غاصب را ترتیب و به ارگان های عدلی و قضایی و مقام  18822استرداد و فهرست هزار جریب زمین دولتی را  300 در دو سال اخیر؛ بیش از

 عالی ریاست جمهوری ارسال کرده است.

اداره مستقل اراضی افغانستان سه طرح مشخص را برای جلوگیری از غصب بیشتر اراضی دولتی، استرداد زمین های غصب شده و رسیده گی 

به زودی به جاللتماب رئیس جمهور کشور ارائه و بعد از تاییدی مقام عالی  به مشکل شهرک های غیر قانونی آماده نموده، که قرار است

 ریاست جمهوری به منصه اجرا گذاشته شود.

هجری خورشیدی در چارچوب حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد و ریاست عمومی  1392اداره مستقل اراضی افغانستان طی سال 

والیت کشور، به مصابه یگانه مرجع مدیریت  34ولسوالی  394ه مدغم گردیده است. این اداره، با پوشش جیودیزی و کارتوگرافی نیز با این ادار

اداره متذکره، مصمم است از طریق مدیریت موثر امور زمینداری در کشور، بستر مناسب را برای  زمین های دولتی در کشور فعالیت می نماید.

 قتصادی و انکشافی حکومت و جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی فراهم سازد.طرح و تطبیق پالیسی ها و پالنگذاری های ا
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