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 فصل اول
 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول :

و  آب، شورای عالی اراضی 15/8/1396مورخ دهم اری و مصوبه شماره دقانون تنظیم امور زمین (118) به اساس حكم مادۀ این طرزالعمل

دولتی و زمین  به منظور ایجاد بانک اسالمی افغانستانمقام عالی ریاست جمهوری  8/1/1397مؤرخ  66و حكم شماره محیط زیست 

 گردیده است. وضع عامه تحت استفاده ادارات دولتیملكیت های 

 اهداف 

 :دومدۀ ما

 : قرار ذیل می باشداهداف این طرزالعمل 

در مركز و  دولتی زمین های دولتی و عامه تحت استفاده اداراتكمی و كیفی ، نقشه برداری و جمع آوری معلومات تشخیص .1

 كشور؛ والیات

 ؛عصری تكنالوژیستفاده از با ا دولتعامه تحت استفاده ملكیت های دولتی و زمین بانک ایجاد  .2

 ؛ و سرمایه گذاری و معیشت بهترایجاد فرصت های كاری،  ،در برنامه های انكشافی دولتاز زمین های دولتی  استفاده .3

 ایجاد دهلیز های انكشافودت كنندگان ، بیجاشدگان داخلی، منظور اسكان ع لتی بهاستفادۀ مؤثر از زمین های دواختصاص و  .4

كه تحت پروژه های عام المنفعه و حفظ محیط زیست زمین های  احیای ساحات سبز  مسیر پروژه های خطی واقتصادی در 

 و متأثر میشوند.تخریب 

 اصطالحات

 :ومسدۀ ما

 مینماید:  افادهین طرزالعمل مفاهیم ذیل را ا اصطالحات آتی در

قابل  در بانک زمین دولتی محدودۀ شهر یا خارج آن اطالق می گردد كه به اسم دولت ثبت بوده یا تحت نام دولت به زمین در : زمین دولتی  .1

 و مورد استفاد قرار نگرفته باشد.ثبت باشد، حكومت آنرا مدیریت نموده ولی تا هنوز به هدف مشخص عامه تخصیص 

زمین عامه به تمام زمین های داخل شهر یا خارج از آن كه به هدف مشخص استفادۀ عامه تخصیص داده شده باشد، : زمین عامه  .2
اطالق می گردد. زمین دولتی كه به منظور پروژه های بزرگ انكشافی كه تحت مشاركت عامه و خصوصی تطبیق خواهد شد از جملۀ 

 عامه میباشد.  زمین های

 اجاره برای مدت معین، تحت و طرزالعمل اجاره دهی است كه به اساس عقد قرارداد طبق احكام قانون لتیدو : زمینزمین تحت اجاره .3
 . اجاره نیز شامل بانک زمین میگرددزمین تحت  باشد. 

سیستم كمپیوتری است كه برای  nformation System)(Geographic Iسیستم معلومات جغرافیائی  سجی آی ا .4
 و نمایش ارقام مكانی از آن استفاده میشود. نمودن  به روز ،ذخیره، تحلیل

است كه   جامع دولتعامه تحت استفاده ملكیت های دولتی و زمین بانک  :دولتعامه تحت استفاده ملكیت های و  دولتیزمین بانک  .5

 در آن ثبت می باشد.  معلومات مكانیشمول ب  زمین دولتی و عامه تمامی مشخصات كمی و كیفی

 باشد. همان قطعۀ زمین كه استوار به كوردینات است : معلومات جغرافیائیمكانیمعلوماتی  .6

مین های ز برداری است كه به منظور جمع اوری معلومات و نقشه كارمندان تخنیكی اداره اراضی افغانستان: تیم بانک زمین دولتی .7
 .یگرددمتوظیف  مربوطه در والیت جهت ثبت در بانک زمین دولتی و عامه تحت استفاده دولت
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راجع به قطعه زمین  كمی و كیفیفورم است كه در ان معلومات  :(List of Attributes)معلومات زمین دولتی  فورمه جمع آوری .8
  رسیده باشد. تكمیل و به امضای مسؤلین  زمین و ملكیت دولتی درج میباشد و از طرف تیم بانک

 

 

 نام اختصاری

 مادۀ چهارم: 
 بیر می گردد. ن طرز العمل به نام بانک زمین تعدر ای منبعددولت عامه تحت استفاده ملكیت های دولتی و زمین بانک 

 

 اولویت بندی ثبت زمین در بانک زمین

 :پنجمماده 

م گردیده است كه تی ربانک زمین قرار ذیل اولویت بندیو ملكیت های دولتی و عامه تحت استفاده دولت دثبت زمین  (1)

 میباشد:به تطبیق آن ساحوی بانک زمین به رعایت و اولویت بندی آن مكلف 

 قطعات بزرگ زمین های دولتی داخل و خارج ماستر پالن یا پالن شهری والیات مربوطه؛ .1

 داخل و خارج ماستر پالن یا پالن شهری والیات مربوطه؛ قطعات متوسط و كوچک زمین های دولتی .2

 عامه تحت استفادۀ ادارات دولتی داخل و خارج ماستر پالن یا پالن شهری والیات مربوطه؛ زمین های .3

 زمین های تحت اجاره داخل و خارج ماستر پالن یا پالن شهری والیات مربوطه؛ و  .4

 زمین های تصدی های دولتی.  .5

مورد  روژه های عام المنفعهپقطعات زمین های دولتی مندرج جزء یک الی سوم فقرۀ یک این مادۀ به مقاصد مختلف  (2)

 استفادۀ قرار گرفته میتواند. 

 

 

 دومفصل 

 وزارت ها و ادارات یات هیمکلف

 های ارگانهای محلیمکلفیت 

 :ششم ماده

موظف است تا جای مناسب بود و باش را در اختیار تیم تخنیكی بانک والیان والیات كشور اداره ارگان های محلی از طریق  (1)

 زمین دولتی قرار داده و در صورت نیاز با این تیم همكاری نمایند. 

زمین های دولتی و عامه تحت استفاده تا اسناد  اند مكلفاداره ارگان های محلی از طریق شاروالی ها و ولسوالی های والیات  (2)

 قرار دهند. تیم بانک زمیندر اختیار و خارج از آن ی شهری ماستر پالن هارا در محدوده دولت 

 مکلفیت های شاروالی کابل

 هفتم:مادۀ 
و اداره ارگان های محلی از طریق شاروالی ها و ولسوالی های والیات موظف اند تا اسناد مورد ضرورت تیم تخنیكی بانک شاروالی كابل 

 د.نپالن های شهری در اختیار شان قرار دهزمین دولتی را در محدوده ماستر 
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 مکلفیت وزارت امور داخله

 هشتم:مادۀ 

امور داخله از طریق قوماندانی های امینه مكلف است در قسمت تأمین امنیت تیم های بانک زمین دولتی در  وزارت

 جریان كار و اقامت شان اقدام نمایند. 

 

 مکلفیت های وزارت مالیه 

 نهم:مادۀ 

ه تحت استفادۀ ادارات و عاموزارت مالیه موظف است تا از طریق ریاست عمومی امالک لست مكمل جایداد های 

 بانک زمین قرار دهند.  تخنیكیدولتی را در والیات كشور در اختیار تیم  تصدی های

تصدی های  در صورت ضرورت به تمویل روند ثبت زمین های دولتی و ملكیت های عامه تحت استفاده ادارات و

 نماید. دولتی با اداره اراضی افغانستان همكاری

 

 مکلفیت ریاست های اراضی والیات

  : دهمماده 

 به اجرای امور ذیل میباشند:  موظفالیات جهت تطبیق احكام این طرزالعمل و یریاست های اراض

 ؛مربوطه ترتیب پالن سروی زمین های دولتی و عامه تحت استفاده دولت از طرف ریاست اراضی .1

 ؛فراهم آوری زمینه كاری به تیم تخنیكی بانک زمین دولتی در سطح والیت، شهر و ولسوالی ها .2

 نظارت از تطبیق پالن سروی تیم بانک زمین و ارائه گزارش از پیشرفت كار به مركز اداره اراضی  .3

 والیتنماینده گی از تیم بانک زمین دولتی در جلسات مقام والیت و سایر جلسات در سطح  .4

 نظارت از فعالیت های روزانه تیم بانک زمین دولتی به شمول حاضری آنها و ارائه گزارش به مركز اداره اراضی .5

 با تیم بانک زمین كدسترتیم فنی  های یهمكار .6

   زمین های دولتی و عامهتشخیص  .7

 ات كدستر و تعین حدود اربعه آنتشخیص قطع .8

 نقشه های كدستر موجوده در ساحه تطبیق .9

 تحت اجارهدولتی تشخیص زمین های  .10

 در صورت ضرورت عیین و تعدیل مقیاس محلی به جریبت .11

 ایجاد هماهنگی الزم بین تیم بانک زمین دولتی و سایر ادارات در سطح والیت .12

 

 دولتیبانک زمین ف تیم ساحوی وظای

 اده یازدهمم

 به انجام وظایف ذیل میباشند: موظفجهت تطبیق احكام این طرزالعمل  دولتیبانک زمین تیم ساحوی  (1)

مه عاو ملكیت های  های دولتی معلومات در رابطه به زمین مربوطه و جمع آوریتمام مسؤلین  باتامین و تقویت ارتباط  .1

 .تحت استفاده دولت



   

4 
 

طبق پالن  بحیث زمین دولتی و عامه اراضی والیتی كه از طرف كارمندان یساحات و اخذ كوردینات جمع آوری معلومات .2

 .مشخص میگرددسروی زمین دولتی 

 استفاده از فیته اندازه گیری كوچک باشد با صورت كه ملكیت هادر  ،آن اخذ شده كوردینات ساحاتیكهاز  تهیۀ اسكیج .3

  صورت گیرد.

  كمپیوتری. مربوطهبه پروگرام  انتقال آنو كوردینات به كمپیوتر دانلود  .4

 .به شكل سافت و هاردفورمه جمع آوری معلومات زمین دولتی در تمام معلومات الزمی  درج .5

 مربوطه. مسؤلین و اخذ امضای تائید ،(1)ضمیمهفورمه جمع آوری معلومات زمین دولتی خانه پری  .6

 .مركزس جی آی ابه آمر تیم  كوردینات ساحه مورد نظر تمام معلومات و ارسال .7

 و دیگر سوابق. با اسناد كدسترو مقایسۀ آن  اسی زمین مورد نظر در نرم افزار جی آ مساحت محاسبۀ .8

 باشد. جدید زیاد بین سروی قبلی و سرویتفاوت  كهدر صورتی ساحه و تصحیح مراجعۀ و بازدید دو باره از .9

 مشكل تفاوت بین سروی قبلی و جدید.رفع  .10

با همكاری كارمندان اراضی و  و تشخیص ساحه معلومات جمع آوری، صورت عدم موجودیت نقشه های كدستردر   .11

 شاروالی مربوط.

ساحاتیكه باالی آن ادعای اشخاص و یا دوایر دولتی قرار دارد برویت اسناد مدار اعتبار حق مالكیت تثبیت و تشخیص  .12

  .مقام عالی ریاست جمهوری 8/1/1397مورخ  66و حكم شماره  ( قانون تنظیم امور زمینداری18) مادهزمین مندرج 

 محول والیتیاراضی سایر مكلفیت های كه در قانون، این طرزالعمل و الیحۀ وظایف تذكر گردیده است یا از ریاست  .13

 میشود. 

 ارائه گزارش از تطبیق پالن سروی زمین دولتی به ریاست جی آی اس در مركز اداره و ریاست اراضی والیت مربوطه. .14

 یم ساحوی بانک زمین میباشد. قیمت گذاری زمین های مورد نظر از جمله وظایف ت .15

 ذیل زمین مورد نظر را قیمت گذاری نمایند: موارداست تا با در نظرداشت  موظفتیم ساحوی بانک زمین  .16

 ی كه عمالً در بازار محل طی سه ماه گذشته معامله صورت گرفته باشد؛ها قیمت زمین یا ملكیت .أ

 ؛یا ملكیترعایت نوعیت، موقعیت، درجه زمین، و ازرش تجارتی زمین  .ب

  رهنمای معامالت موجود در محل؛قیمت زمین از جمع آوری معلومات  .ج

 همجوار؛ و ملكیت  معلومات در مورد قیمت زمین یا یجمع آور .د

 . از منابع فوققیمت به دست آمده بلند ترین گذاری زمین دولتی مطابق قیمت  .ه

 

 تثبیت حق مالکیت هیئتترکیب 

 هم:وازدماده د

به دولتی  نبانک زمیساحوی تصفیه در تركیب تیم  تیم به منظور تثبیت حق مالكیت ساحاتیكه تحت ادعای اشخاص قرار دارد  (1)

 ذیل ایجاد میگردد.شكل 

 مدیر تصفیه ریاست اراضی والیت بحیث رئیس  .1

 و تیم كدستر ریاست اراضی محل بحیث عضو  دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیزمین های تیم تخنیكی بانک  .2

 نماینده مستوفیت والیت بحیث عضو .3

  بحیث عضو نماینده انرژی و آب والیت  .4

 نماینده ریاست زراعت محل بحیث عضو .5

 عی نماید.ف ساحه مورد منازعه را تصفیه موضهیات مذكور مكلفیت دارد صر (2)
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 وظایف هیات تثبیت حق مالکیت زمین 

  دهم:ماده سیز

( قععانون تنظععیم امععور زمینععداری تععذكر یافتععه 18جمععع آوری معلومععات زمینععداری بععه رویععت اسععناد مععدار اعتباركععه در مععاده ) (1

 است. 

 .همربوط اداراتكسب معلومات از  از طریقتثبیت صحت و ثقم اسناد ارایه شده  (2

اداره اراضعی و یعا   كدسعتر زمعین برویعت نقشعه یعا قطععات ترسعیم  سعكیج قطععهحقابعه و مسعاحت، ود ، درجه ، حدتثبیت  (3

ترتیعب فعورم   دولتعی و عامعه تحعت اسعتفاده ادارات دولتعیزمعین هعای ی شده توسط تیم تخنیكعی بانعک نقشه ساحه سرو

 سنجش مساحت. 

 ت مجدد تصفیه برویت فورم سنجش مساحت و ابراز نظر در فورم ثبت مجدد.ترتیب و خانه پری فورم ثب (4

دولتعی و عامعه زمعین هعای  بانعکارسال فورم سنجش مسعاحت و ثبعت مجعدد بعه ریاسعت اراضعی محعل  عر  ثبعت بعه  (5

 .تحت استفاده ادارات دولتی

 استفاده از طرزالعمل تصفیه جهت بدست آوردن فورم های مورد ضرورت (6

 ادعای ملكیت نماید.در صورتیكه مدعی به ابراز نظر هیات قناعت نداشته باشد مدعی میتواند از طریق محكمه  (7

 

 

  طرز خانه پری فورم سنجش مساحت و ثبت مجدد

 :ماده چهاردهم

 طی مراحلطرزالعمل تصفیه زمین صورت میگیرد.( 22(  ماده )2(  و )1خانه پری فورمه سنجش مساحت و ثبت مجدد طبق تشریح بند )

 عملی تصفیۀ زمین با خانه پری فورمۀ سنجش مساحت آ از میگردد.

 :مساحت سنجش فورمه .1

فورمه سنجش مساحت عبارت از ورق مطبوع است كه به مقصد تشخیص و تفكیک خصوصیات كمی و كیفی قطعه یا قطعات ساحه 
 : )فورمه سنجش مساحت(2زمینداری تحت عمل تصفیه، مورد استفاده هیأت تصفیه زمین قرار میگیرد. ضمیمه

 تعیین تعداد فورمه سنجش مساحت:

قطعه زمین حین عمل تصععفیه یک ورق فورمه سععنجش مسععاحت در نظر گرفته شععده اسععت، در  5الی  1زمینداری از برای سععاحات 
( تعداد فورمه سععنجش مسععاحت طرف 5صععورتیكه تعداد قطعات زمینداری اضععافه از پنج قطعه باشععد تعداد قطعات زمینداری تقسععیم )

 ضرورت را تعیین میكند.

ساحه زمیندا صفیه )طور مثال: هر گاه یک  صورت )17ری تحت عمل ت شد در این  ( تقسیم 17( قطعه زمین مربوطه یک نفر زمیندار با
( قطعه زمین سه قطعه فورمه سنجش 15( باقی میماند، بدین ترتیب برای )2( میگردد كه سه بار قابل تقسیم بوده در خارج قسمت )5)

فورمه دیگر ضرورت میباشد، كه مجموع فورمه سنجش مساحت  مساحت ضرورت است و برای دو قطعه زمین باقیمانده نیز یک قطعه
 ( قطعه زمین چهار قطعه تعیین میگردد.17طرف ضرورت تصفیه ساحه زمینداری )

تعداد قطعات زمینداری، موقعیت، حدود اربعه، مسععاحت، اندازه حقهبه و درجه زمین تحت عمل تصععفیه به مسععؤلیت و قناعت زمیندار یا 
اعضای فنی كدستر، ترویج و انرژی وآب شامل تركیب هیأت تصفیه زمین تعیین و تشخیص گردیده و نتایج وكیل شرعی وی توسط 

 ارزیابی درج فورمه مذكور میگردد.

 فورمه سنجش مساحت یک ورق بوده در دو رخ چاپ گردیده و جمعاً دارای هفت قسمت میباشد كه قرار ذیل ترتیب و تكمیل میگردد.
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 مهقسمت اول: مشخصات فور

شماره ) شماره )1در برابر  شود. در برابر  ساحت كه به زمیندار توزیع میگردد تحریر  سنجش م صرف نمبر 2( تعداد مجموعی فورمه   )
 فورمه كه تحت كار قرار داده شده درج میگردد.

الی  6كه از قطعه )( فورمه سنجش مساحت 1( در آن درج میگردد شمارۀ آن )5الی  1بدین منظور فورمه سنجش مساحت كه از قطعه)
 و ...( شماره گذاری میشوند. 4، 3( و بالترتیب فورمه های بعدی )2( در آن درج میگردد شماره آن )10

 

 ( این قسمت شماره، صفحه و جلد ثبت و تسلیمی فورمه سنجش مساحت برای زمیندار میباشد.3در برابر شماره )

 قسمت دوم: مشخصات محل توزیع فورمه

 ( این قسمت دقیقاً مشخصات محلی كه فورمه در آن توزیع گردیده درج میشود.3( و )2(، )1های ) در برابر شماره

 قسمت سوم: شهرت زمیندار

( این قسمت به مالحظه دفتر ثبت فورم سنجش مساحت خانه پری می گردد. هر گاه شهرت زمیندار مندرج این 2( و )1شماره های )
بت فورمه سنجش مساحت درج گردیده یكسان نباشد علت آن از زمیندار جویا و در فورمه مذكور فورمه با شهرت زمیندار كه در دفتر ث

 تحریر میگردد.

( نمبر و تاریخ خانه پری اظهار نامه درج گردد در صععورتیكه اظهار نامه را خانه پری و ترتیب نكرده باشععد در مقابل آن باید 3شععماره )
 ."اظهار نامه ندارد"تحریر گردد كه 

 ت چهارم: شهرت وكیل شرعی زمیندارقسم

هر گاه زمین موروثی، یا در بین چندین تن مشترک یا زمیندار  ائب باشد این قسمت فورمه حتماً برای وكیل شرعی زمیندار خانه پری 
 میگردد. در  یر آن ضرورت به خانه پری این قسمت فورمه نمی باشد.

 قسمت پنجم:

 ( را در بر میگیرد.19الی  1اره )این قسمت، متن فورمه بوده كه از شم

( از طرف تیم كدسععتر مؤظف در 17الی  10( آن توسععط زمیندار، اعضععای فنی زراعت و آبیاری و سععتون های )9الی  1سععتون های )
( اصععل مسععاحت و معادل درجه اول هر قطعه زمین، زمیندار را 19و  18تركیب هیأت تصععفیه زمین خانه پری میگردد، شععماره های )

( یعنی عقب فورمه به معرفی زمیندار توسععط تیم كدسععتر سععكیک )كروكی( 2ی میكند كه اشععكال قطعات مذكور در قسععمت جز )معرف
 میگردد.

ستر دقیقاً درج  شه كد شده در نق ستفاده  شت مقیاس ا ضالع زمین با در نظر دا ساحت وحدود اربعه هر قطعه به اندازه طول ا كروكی م
 میگردد.

 قسمت ششم:

( توسط امضأ یا نشان انگشت 19و  18( و ستون های )9الی  1فورمه، زمیندار اظهارات تحریری خود را در ستون های ) در این قسمت
 تصدیق كرده و تاریخ كه فورمه را تكمیل كرده است تحریر می نماید.
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 قسمت هفتم:

 خویش تصدیق نموده امضأ مینمایند و تاریخ در این قسمت بعد از ارزیابی دقیق، اعضای فنی كدستر، زراعت و آبیاری از صحت اجراات
صفیه زمین  سؤل ت ستر به م سط تیم كد صادر و تو ساحت  سنجش م تكمیل فورمه درج میگردد. بعداً فورمه مذكور در دفتر ثبت فورمه 

 تسلیم داده میشود.

 

 (: زمینداری ساحه تصفیۀ) مجدد ثبت فورمه .2

به نام سیت یاد میشود، یک سیت فورمه ثبت مجدد )تصفیه ساحه زمینداری( به این فورمه متشكل از دو قطعه اوراق مطبوع است كه 
ساحه زمینداری( به  ست. تعداد فورمه ثبت مجدد )تصفیه  منظور خانه پری خصوصیات كمی و كیفی پنج قطعه زمین اختصاص یافته ا

سنجش ساحه زمینداری به اندازه قطعات زمین، زمیندار كه در فورمه  صفیه یک  صاص داده  منظور ت ست اخت ساحت تكمیل گردیده ا م
 : )فورمه ثبت مجدد(3میشود این فورمه متشكل از  هشت قسمت میباشد و حسب ذیل خانه پری میگردد. ضمیمه 

 خانه پری صفحه اول: .1

 مسئولیت خانه پری این صفحه بدوش مسؤل تصفیه زمین میباشد.

 قسمت اول: مشخصات فورمه

 لسل فورمه درج میگردد.( این قسمت شماره مس1در سطر ) -

 شماره مسلسل عبارت از شماره  است كه در دفتر شهرت زمیندار ولسوالی مربوطه درج گردیده است.

صفیه این  صفیه قرار گرفته نتواند. هیأت ت شد یا به دسترس هیأت ت سوالی مربوطه موجود نبا شهرت زمیندار ول هر گاه دفتر 
مسلسل برای تمام فورمه های ثبت مجدد یک زمیندار عین شماره مسلسل میباشد كه ( آ از مینماید. شماره 1شماره را از )

 در جلد اول درج گردیده است.

 ( این قسمت تاریخ روزیكه فورمه ثبت مجدد خانه پری میگردد درج میشود.2در برابر شماره ) -

 ( این قسمت نمبر آمریت هیأت تصفیه زمین درج میگردد.3در برابر شماره ) -

 ( این قسمت فورمه، تعداد مجموعی جلد فورمه كه به زمیندار تشخیص گردیده درج میگردد.4ر شماره )در براب -

 ( این فورمه شماره و جلد فورمه سنجش مساحت كه تحت كار است درج میگردد.5در برابر شماره ) -

 قسمت دوم: مشخصات محل خانه پری فورمه 

 ع این فورمه در آن صورت گرفته است درج میگردد.( این قسمت اسم قریه كه توزی1در برابر شماره ) -

 ( اسم ولسوالی كه قریه در آن واقع گردیده درج میگردد.2در برابر شماره ) -

 ( اسم والیتیكه ولسوالی به آن ارتباط دارد درج میگردد.3در برابر شماره ) -

 قسمت سوم: مشخصات زمیندار، اعضای هیأت تصفیه و دفاتر مربوطه 

 است این قسمت شهرت زمیندار:الف:   گوشه ر

 ( خانه پری میگردد حتی اگر زمیندار فوت كرده باشد.2در این قسمت شهرت زمیندار مطابق تشریحات ستون ) 
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در صورتیكه ساحه زمینداری مربوطه ورثه یا شركا باشد در این صورت اسم وكیل قانونی و نمبر و كالت خط وی در ستون  
 د.(     این قسمت درج میگرد3)

 ب:   سكونت دایمی زمیندار:

 ( قسمت سوم خانه پری میگردد.3سكونت دایمی زمیندار مطابق به تشریحات ستون )

 ج:   شهرت اعضای هیأت تصفیه زمین:

ستون ) صفیه در  سم اعضای هیأت ت ستون )5ا شریحات  ستون )4( مطابق به ت شریحات  ستون )6( و مطابق ت ( درج 7( در 
 میگردد.

 در آن نتایج تصفیه زمین ثبت میگردد: د:    دفاتریكه

( 10( شماره، در ستون )9مقصد از ثبت نتایج در این قسمت، ثبت نتیجه نهائی تحقق عمل تصفیه زمین میباشد، در ستون )
( تحریر گردیده زمانی ثبت میگردد كه عملیه تصفیه تكمیل 8( جلد دفاتریكه اسامی شان در ستون )11صفحه و در ستون )

 آن معلوم شده باشد. و نتایج

 خانه پری صفحه دوم: .2

 قسمت چهارم:

( به مسؤلیت 23الی  18( و از شماره )11( الی )1( را دربر میگیرد كه از شماره )23الی  1این قسمت فورمه ثبت مجدد از شماره )
شماره ) شته زمیندار و از  ست دا سناد مدار حكم د شده از دفاتر ارگانهای ( آن برویت معلوما16الی  12زمیندار یا برویت ا ت ارائه 

 ذیربط توسط مسؤل تصفیه زمین خانه پری میگردد.

 شماره قطعه: -

شماره آن )      شود، قطعه ایكه اول درج فورمه میگردد  ساس ثبت هر قطعه زمین نام گذاری می سمت بالترتیب به ا ( 1این ق
 و ...( نام گذاری میشود. 4، 3، 2و قطعات بعدی )

 موقعیت قطعه: -

ستون )      ستون )2در  سم قریه در  ستون )3( ا سوالی و در  سم ول سم والیت مربوطه كه در آن قطعه زمین موقعیت 4( ا ( ا
 دارد درج میگردد.

 حدود اربعه قطعه، مندرج سند: -

س      شریحات  سؤلیت زمیندار مطابق به ت ست یا به م سند قطعه زمین موجود ا ون تحدود اربعه زمین مطابق معلوماتیكه در 
 ( در هر قطعه زمین خانه پری و درج میگردد.8الی  5های )

 مشخصات سند زمین: -

ستون )     سناد مندرج در ماده پنجم قانون تنظیم امور 9در  سند عبارت از ا صد از نوعیت  سند تحریر میگردد مق ( نوعیت 
سناد مندرج در ماده پنجم قانون تن شد هر گاه زمیندار هیک یک از ا شت در مقابل زمینداری میبا ظیم امور زمینداری را ندا

 ."سند ندارد"این ستون تحریر گردد كه 
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o ( نمبر و تاریخ صدور سند دست داشته زمیندار تحریر میگردد.10در ستون ) 

o ( اسم شخص یا اشخاصیكه برویت سند، مالک زمین شناخته شده درج میگردد.11در ستون ) 

 لیه:ثبت قطعه در دفاتر مربوطه و صورت تادیه ما -

ستون های مذكور خانه 15الی  12ستون های )      شریحات  سمی از دفاتر ذیربط طبق ت ساس جمع آوری معلومات ر ( به ا
 پری میگردد.

 ( برویت نقشه كدستر با در نظر داشت لست مالكین خانه پری میگردد.16ستون ) -
 نوعیت قطعه در سند: -

( طبق سند 17مقصد از نوعیت قطعه، مشخصه كیفی آن میباشد كه در سند قطعه زمین تحریر یافته باشد كه در ستون )     
 یا اظهار زمیندار درج میگردد.مثالً )با ی، دو فصله آبی، یک فصله آبی، للمی و  یره(

 درجه، حقهبه و مساحت در سند زمین مربوطه: -

قطعه زمین كه در سند درج باشد مثالً )جوی، كاریز، چشمه، چاه و  یره( تحریر میگردد و در  ( منبع آبیاری18در ستون )     
 صورتیكه منبع آبیاری درج سند نباشد به اظهار زمیندار خانه پری میگردد.

ل خانه               ( اندازه حقهبه قطعه كه در سععند تحریر یافته باشععد یا به اظهار زمیندار و معلومات اداره آبیاری مح19در سععتون ) -
 پری میگردد.

ستون ) - ستون )20در  سند درج گردیده و در  سند 21( واحد مقیاس زمین كه در  ساحت قطعه به مقیاس مندرج در  ( م
 تحریر میگردد.

 ( واحد مقیاس سند طور ذیل به جریب تعدیل و درج میگردد.22در ستون ) -

گردیده  توسط تیم كدستر ارائه الف:    در صورتیكه واحد مقیاس سند كوچكتر از جریب باشد مثالً تخم ریز، از روی معلوماتیكه  
 ( تحریر میگردد.22مبین این است كه چند سیر تخم ریز یک جریب میشود، در ستون )و

حد مقیاس سععند قلبه زمین و یره باشععد، نظر به ب:     در صععورتیكه واحد مقیاس سععند بزرگتر از جریب باشععد طور مثال وا
معلوماتیكه تیم كدسععتر ارائه كرده اسععت )برای منطقه یک قلبه زمین معادل چند جریب زمین میشععود( باز هم معلومات 

 ( تحریر گردد.22ارائه شده كدستری در ستون )

 ( مساحت مقیاس سند حسب ذیل به جریب تعدیل و درج میگردد.23در ستون ) -

 الف:     مساحت مقیاس سند = چند سیر تخم ریز              

 یک جریب زمین = چند سیر تخم ریز

 مساحت مقیاس سند = چند جریب

 ب:         مساحت مقیاس سند = چند قلبه زمین              

 یک قلبه زمین = چند جریب

 مساحت ضرب واحد مقیاس = اندازه جریب مساحت مقیاس به جریب عبارت است ازتعدیل 
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 كدستر آنرا اندازه گیری دقیق مینمایدفنی تی زمین به جریب تعدیل گردید تیم وق                         

ستون های )  - صفحه  شد همچنان زمیندار در اخیر فورمه از ارائه معلومات فوق   23( و )22(، )21در اخیر  ( قابل جمع میبا
موده خود زمیندار یا وكیل شرعی وی صحت جواب های داده شده را مسئوالنه تصدیق نموده امضه یا صفحه تصدیق ن

 شصت میگذارند. مسؤل تصفیه نیز در اخیر این صفحه از كامل بودن خانه پری فورمه مالحظه شد میكند.

 

 

 خانه پری صفحه سوم: .3

 قسمت پنجم:

را در بر گرفته و توسط مسؤل تصفیه به قناعت اعضای كدستر، آبیاری، و  (31( الی )24این قسمت فورمه ثبت مجدد از شماره )
 زراعت خانه پری میشود.

 ( شماره قطعه عیناً مانند صفحه دوم این فورمه خانه پری میگردد.24شماره قطعه: در ستون ) -

ه و طرزالعمل وظایف درجه قطعه: توسعط اعضعای فنی كدسعتر، زراعت و آبیاری با در نظر داشعت معیار  های پذیرفته شعد -
 ( درج میگردد.25ارگانهای مذكور تعیین و در شماره )

( فورمه سنجش مساحت زمین، زمیندار 19( و )18مساحت قطعه به جریب: اصل مساحت و معادل درجه اول از ستون های ) -
 ( فورمه ثبت مجدد درج میگردد.27( و )26برای قطعه مربوطه اخذ گردیده و در ستون های )

ستون های )حدود  - ساحت زمین، زمیندار برای قطعه مربوطه 15الی  12اربعه: حدود اربعه قطعه زمین از  سنجش م ( فورمه 
 ( فورمه ثبت مجدد درج میگردد.31الی  28اخذ گردیده در ستون های )

 قسمت ششم: 

 منبع آبیاری و اندازه حقهبه ساالنه قطعه زمین به جریب:

ساس اظهار زمیندار توسط عضو فنی آبیاری با در نظر داشت درجه زمین خانه ( فورمه 34الی  32در ستون های ) ثبت مجدد به ا
 پری میگردد.

طور مثال: از زمیندار پرسیده میشود كه حقهبه زمین وی چقدر است؟ در جواب میگوید یک ساعت آب یا یک شبانه روز و  یره از 
سان گرد شود لهذا مجدداً پر صل نمی  صل اول جواب مذكور چیزی حا ساالنه در ف سمت یا چند جریب این زمین را  د كه چند ق

( جریب، هر اندازه جریبی را كه میگوید درج ستون 20الی  12طور عادی كشت میكند مثالً در جواب میگوید نصف، دو ثلث یا از )
 ( میگردد.34( گردد. به همین ترتیب در فصل دوم هر اندازه جریبی را كه میگوید درج ستون )33)

 نوعیت و مدار حكم بودن سند زمیندار:

ستون ) - سناد مندرج در ماده پنجم قانون 35در  ست از ا سند عبارت ا سند درج میگردد بدین منظور نوعیت  ( نوعیت واقعی 
( 35تنظیم امور زمینداری.اگر هیک یک از اسععناد مندرج در ماده پنجم قانون تنظیم امور زمینداری را نداشععت در سععتون )

 ."سند ندارد"دد كهتحریر گر
ستون ) - ستون )36در  سند مندرج در  شمول ماده( این ف35( ماده قانون كه نوعیت  ( قانون تنظیم 8) ورمه را تائید میكند به 

 امور زمینداری كه مؤید ذولیدی باشد درج میگردد.
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پنجم قانون تنظیم امور ( این فورمه را كه در ماده 35( شععرایط مدار حكم بودن اسععناد مندرج در سععتون )37در سععتون ) -
مدار حكم "( تحریر گردد  كه 37زمینداری پیشبینی گردیده باشد در نظر گرفته، اگر سند حایز شرایط مذكور بود در ستون )

ست ستون ) "ا شت در  شده مندرج در قانون تنظیم امور زمینداری را ندا شبینی  شرایط پی سند  ( تحریر گردد كه 37و  اگر 
 "مدارحكم نمیباشد"

 تفاوت درجه:  

ستون ) سند از درجه  سند طور عنعنوی تحریر یافته ) آبی اعلی، اوسط یا 25هرگاه درجه  شد مثالً در  شته با ( این فورمه تفاوت دا
 ( قانون تنظیم امور زمینداری در خصوص درجه بندی متفاوت است در این صورت:40ادنی( این تحریر با ماده )

 ج و آبیاری دقیقاً ارزیابی مینمایند.جریان را اعضای فنی كدستر، تروی -
 ( درج میگردد.38( این صفحه نقل و به ستون )25درجه اصلی از ستون ) -
 ( درج میگردد.39( در ستون )2نتیجه ارزیابی مثالً )تاكی، با ی، درجه  -
 ( تحریر میگردد.40علت تفاوت مثالً )خالف مالیاتی( در ستون ) -

 تفاوت مساحت:

( و در صورتیكه تفاوت منفی 41( منفی میگردد در صورتیكه تفاوت مثبت باشد در ستون )26( از ستون )23)اندازه مساحت ستون 
 ( درج میگردد. عضو كدستر مكلف است عامل اصلی را دریافت و در این ستون مینویسد.42باشد در ستون )

سند،  سند، مدار حكم بودن  سیسات  یر نظر هیأت در رابطه به تفاوت مساحت، تعدیل مقیاس  تحت دعوی بودن زمین عالوتاً تأ
 ( در برابر هر قطعه درج میشود.42منقول از قبیل طویله، دهقان خانه، واتر پمپ خانه، آسیاب و  یره در ستون )

 ( قابل جمع بوده در اخیر ستون از طرف عضو كدستر جمع و تحریر میگردد.41و  40، 34، 33، 27، 26ستون های )

شتباه موجود اعضای كدستر، زرا سوم را به  ور مطالعه نموده هر گاه ا صفیه یک بار دیگر صفحه دوم و  عت، ، آبیاری و مسؤل ت
 نبود در اخیر صفحه در جا های مربوطه امضأ مینمایند.

 خانه پری صفحه چهارم .4

 قسمت هفتم:  

 نتیجۀ نهائی تحقق عمل تصفیه زمین 

 تثبیت ملكیت و حقابه زمیندار و دولت:

( را دربر دارد و به مسعئولیت تمام اعضعای هئیات تصعفیه زمین در بخش 56( الی )44فورمه ثبت مجدد از شعماره ) این قسعمت
 كاری مربوطه توسط مسئول تصفیه خانه پری میگردد:

 شماره قطعه:  

ره قطعه در مادرین قسمت عیناً سلسله شماره قطعه كه در صفحه دوم فورمه ثبت مجدد تحریر گردیده تعقیب میگردد. نخست ش
 ( درج گردیده و بعداً ارزیابی قطعه از نگاه عمل تصفیه زمین آ از میشود.44ستون )
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صفیه دیگر قطعات یک به یک مطابق احكام قانون  سوم و به همین ترتیب ت صفیه قطعه دوم،  شد، ت زمانیكه قطعه اول تكمیل 
 تنظیم امور زمینداری و رهنمود این طرزالعمل تكمیل میگردد:

 م:یت زمیندار نظر به سند مدار حكملك

 در این ستون اصل مساحتیكه در سند مدار حكم زمیندار درج است طور ذیل مجراء داده میشود.

( برای زمیندار به 23( این فورمه باشد، ساحه مندرج در ستون )26( كمتر از ستون )23الف: هرگاه ساحۀ شامل سند یعنی ستون )
 ( درج میگردد. 45ء داده شده، در ستون )حیث ساحۀ اصلی ملكیت وی مجرا

( اضافه جریبی شناخته میشود. در 26( و )45( تفریق و حاصل یا تفاوت بین ستون های )26( از ستون )23مساحت ستون ) -
شود از زمین  شناخته  ضافه جریبی  ستحق ا شرایط مادۀ نهم قانون تنظیم امور زمینداری را تكمیل و م صورتیكه زمیندار 

یبی مذكور الی ده جریب زمین معادل درجه اول عالوه از زمین مندرج در سند ملكیت زمیندار به نام اضافه جریبی اضافه جر
( ثبت میگردد. هرگاه زمیندار مطابق به حكم مادۀ نهم قانون تنظیم امور زمینداری 47برایش مجراء گردیده در سعععتون )

شته باشد، فروش زمین مذكور مطابق طرزالعمل تقاضای خرید اضافه از ده جریب معادل درجه اول اضاف ه جریبی خود را دا
( كه به نام زمیندار در قطعات مربوطه 47( و )45توزیع زمین باالی زمیندار صورت میگرد. مجموع زمین شامل ستون های )

 ( ثبت میگردد:49ثبت گردیده قابل جمع بوده در ستون )
( تفریق در صععورتیكه زمین 26جموع مسععاحت زمین مندرج در سععتون )( از م49مجموع مسععاحت زمین مندرج در سععتون ) -

 ( ثبت میگردد53اضافه مانده باشد در ستون )

(  26( این فورمه باشد، مساحت ستون )26( اضافه تر از ساحه زمین مندرج در ستون )23هرگاه ساحه شامل سند در ستون ) -ب:
 ( ثبت میگردد:45شده و در ستون )به حیث ساحۀ اصلی ملكیت برای زمیندار مجراء داده 

 ملكیت زمیندار نظر به حكم قانون یا فرمان:  

صورتیكه  - شد، در  شته با صرف یا ذولید در اختیارش قرار دا ساس ت شته، زمین به ا سند مدار حكم ندا شخص  هرگاه 
شرایط فقره ) سب هدایت فقره )1شخص حایز  شد ح شتم قانون تنظیم امور زمینداری با مادۀ مذكور به ( 1( مادۀ ه

شرایط فقره ) شخص حایز  صورتیكه  ساحت و در  صل م صد جریب زمین ا ستحقاق الی موازی یك ( مادۀ 2تفكیک ا
ستون  شده و در  شود الی ده جریب زمین معادل درجه اول منحیث ملكیت شخص برایش مجراء داده  شناخته  مذكور 

 .( ثبت میگردد53ریق و حاصل تقریق به ستون )( تف26( از ستون )46( ثبت میگردد. مساحت ستون )49( و )46)

 در قسمت زمین اضافه از ده جریب معادل درجه اول روش قبلی تعقیب میگردد. -

شته باشد در ستون )45توجه گردد، شخصی كه در ستون ) - ( زمین برای او خانه پری شده نمی تواند هم 46( زمین دا
ستون ) شخص كه در  ستون )( زمین برایش خانه پری گ46چنان  شد در  شده 47ردیده با ( زمین برای او خانه پری 

 نمی تواند.

 ملكیت زمیندار به جریب: 

 ( درج میگردد:49( جمع و در ستون )47( و )46(، )45اصل مساحت ملكیت زمیندار از ستون های ) -

( ثبت 50ون )( با درنظر داشت ضریب آن به درجه اول تعدیل گردیده در ست49اصل مساحت زمین مندرج در ستون ) -
 میگردد.

 ( درج میگردد.53( در ستون )47( و )46(، )45( با ستون های )26حاصل تفریق ستون ) -

 ( ثبت میگردد.54هرگاه زمیندار یک قسمت زمین خود را به دولت اهدا نموده باشد مساحت زمین اهدا شده در ستون ) -

 حقابه ساالنه زمیندار:
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 ه طرزالعمل و مقرره آب توسط نماینده وزارت انرژی و آب تعین گردیده درج فورمه میگردد. حقابه ساالنه دولت و زمیندار مطابق ب

 قسمت هشتم:

 ابراز نظر هئیت تصفیه زمین 

( صفحۀ چهارم به استثنای 56بعد از آنكه ستون های صفحات اول، دوم، سوم و چهارم فورمه ثبت مجدد الی شماره ) -
صفحۀ اول دقیق11و 10 -9ستون های ) شتباه در خانه پری (  صورتیكه كدام خال و ا اً خانه پری و ارزیابی گردید، در 

( در مورد اندازه ملكیت و حقابه شخص و دولت ابراز نظر 57ستون های مذكور موجود نباشد هئیت تصفیه در ستون )
 مینماید.

سئولیت تمام - صفیه زمین متكی به احكام قانون و به م سئول ت سط م صفیوی تو صفی ابراز نظر ت ضای ت ه در بخش اع
 كاری مربوطه تحریر میگرد:

 در ابراز نظر تصفیوی نكات عمده ذیل تشخیص، تفكیک و ثبت میگردد: -

 
o   صفیه قرار گرفته، معادل آن به درجۀ اول به تفكیک ساحه زمینداری كه تحت عمل ت ساحت  صل م مجموع ا

 قطعات شامل ساحۀ زمینداری

o  مسععاحت، معادل درجه اول و حقابه فصععل اول و دوم به تفكیک تعداد مجموع ملكیت زمیندار به تفریق اصععل
 قطعات مربوطه در ساحه زمینداری

o  صل مساحت، معادل درجه اول، حقابۀ فصل اول و دوم و تعداد قطعات مربوطه مجموع ملكیت دولت به تفریق ا
 به دولت در ساحۀ زمینداری مذكور

o تصفیه، احكام مواد قانون تنظیم امور زمنیداری و سایر موارد  در نظر تصفیوی نوعیت سند مدار حكم، نمبر حكم
 قانونی كه در تحقق عمل تصفیه این ساحۀ زمینداری تطبیق گردیده ذكر میشود.

o .در اخیر نظر تصفیوی، مسئول تصفیه و سایر اعضای هئیات بالترتیب امضاء مینمایند 

صفیه زمین تكمیل گردید  سه ت ساحۀ زمینداری تكمیل میگردد. زمانیكه پرو صفیه  صفیه، ت شد)رئیس( هئیات ت بعد از مالحظه 
 مسئول اداری هئیات تصفیه، نظر تصفیوی را به دفتر ثبت نظر هئیات تصفیه ثبت مینماید. 

 طرزالعمل ذیل می باشد.فورمه سنجش مساحت و ثبت مجدد ضمیمه  .3

 
 

 

 رات محلی وظایف ادا

 :ماده پانزدهم

 ( ماده هفدهم طرزالعمل تصفیه تذكر یافته میباشند. 6،5،4،3،2،1ادارات محلی مكلف به اجرای وظایف ایكه در بند های ) (1

 

 دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیزمین های مکلفیت های آمریت بانک 

   :ماده شانزدهم

 مكلفیت های مدیر جی آی اس و كارمند جی آی اس جهت تطبیق احكام این طرزالعمل در مركز قرار ذیل است:  (1)

 تهیۀ نقشه هر ساحه را با استفاده از معلومات ساحوی، فوتو های ستالیت و  فوتو های هوائی. .1

 و تسلیم یک كاپی آن به دیتابیس آفیسر.  PNGتبدیل تمام نقشه ها به فارمت  .2

 تمام معلومات توصیفی به دیتابیس افیسر. تسلیمی .3

 سایر مكلفیت های كه در قانون، این طرزالعمل و الیحۀ وظایف تذكر گردیده است یا از ریاست مربوطه محول میشود.   (2)
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 مکلفیت های مدیریت عمومی

 : ماده هفدهم

 مكلفیت های دیتابیس آفیسر جهت تطبیق احكام این طرزالعمل قرار ذیل است:  (1)

 ایجاد دیتابیس و نرم افزار جامع كه حاوی تمام معلومات زمین های عامه و دولتی باشد.  .1

 ایجاد دیتابیس  و نرم افزار كه ظرفیت و توانائی ذخیره جداول، عكس  ها، و نقشه هارا داشته باشد.  .2

 .دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیزمین های  ثبت نمودن معلومات در نرم افزار بانک .3

دولتی زمین های  و تمام معلومات توصیفی در نرم افزار بانک  PNGدرج معلومات جمع آوری شده و نقشه ها به فارمت  .4

 . و عامه تحت استفاده ادارات دولتی

 . بانک زمین های دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیارشیف نمودن معلومات جمع آوری شده در نرم افزار  .5

 كه در قانون، این طرزالعمل و الیحۀ وظایف تذكر گردیده است یا از ریاست مربوطه محول میشود. سایر مكلفیت های  (2)

 

 

  بانک زمین های دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتییت مکلفیت های آمر 

 دهم:ماده هژ

ی زمینداری جهت تطبیق احكام این طرزالعمل قرار و عامه تحت استفاده ادارات دولت بانک زمین های دولتیمكلفیت های آمر  (1)

 ذیل است: 

 تهیه پالن ماهوار، ربعوار و ساالنه  .1

 به رئیس جی ای اس تهیه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه .2

از ابتدا تا انتها در مركز و  دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیزمین های  مسؤلیت وارسی از تمام امورات بانک  .3

 ت.والیا

 مطالعه و كنترول تمام اسناد جمع آوری شده از ساحه. .4

 درج ارقام  ساحوی در دیتا بیس و نظارت از آن.  .5

 دیجیتایز  نمودن ساحه مورد نظر و نظارت از آن. .6

 و وارسی از  آن.    Attribute tableدرج تمام معلومات الزم در جدول توصیفی  .7

امه ی زمین عبانک زمین های دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیومات در نرم افزار لمسئولیت صحت و دقت ثبت مع .8

 و دولتی. 

 سایر مكلفیت های كه در قانون، این طرزالعمل و الیحۀ وظایف تذكر گردیده است یا از ریاست مربوطه محول میشود.  (2)

 

 سومفصل 

 كام نهائیععععععاح 

 ارائه معلومات به متقاضیان

  :نزدهمماده 

صرف به مشتریانیكه به قصد خرید یا  زمین های دولتی و عامه بانک زمین های دولتی و عامه تحت استفاده ادارات دولتیارائه معلومات از 

مطابق به قوانین و  به اساس هدایت كتبی مقام اداره سرمایه گذاری نیاز به زمین دارند و  به مقصد احداث پروژه های دولتی جواز دارد و 

 صورت میگیرد.مقررات نافذه 
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 گرافیکدستری و توپوسروی 

  :ماده بیستم

به علت استفاده از فوتوهای متنوع و جیورفرنس توسط ارگان های مختلف از انجائیكه سروی با استفاده از جی پی اس و فوتو های ماهواره 

احه كدستری و توپوگرافی همان س دقیق پروژه های زیربنائی و شهرک ها باید سرویبنا هنگام انتقال زمین به تفاوت را نشان میدهد یک 

 در نظر گرفته شود . هدر روشنی احكام قوانین نافذ

 

 نظامی و امنیتیمراکز 

 :ماده بیست و یکم

 اخذ كوردینات از نزدیكی مراكز نظامی و امنیتی ممنوع میباشد.

 

 وضع الیحه ها

 : و دوم بیست ماده

 .تطبیق بهتر مواد این طرزالعمل، ادارۀ اراضی افغانستان حسب ضرورت الیحه ها را ترتیب و وضع كرده میتواندجهت 

  انفاذ

ان مقام اداره اراضی افغانست یو بعد از منظور است اده ترتیب گردیدهم و سه بیستفصل و  چهار راین طرزالعمل د :بیست و سوم ماده

میباشد اجراءقابل 
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