
 در یک ماه اخیر، بیش از 29 هزار
سند ملکیت در 8 شهر توزیع شد

 د ښار جوړولو او ځمکو وزیر د دې وزارت
د ځمکوالۍ چارو مرستیال معريف کړ

 د لوګر والیت د څارنوالۍ ودانۍ
رغنیزې چارې روانې دي

 بدخشان کې د پاشهر ښوونځي  ودانۍ

رغنیزې چارې رواين دي

په  والیت  لوګر  د  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو 

رغوي. ودانۍ  څارنوالۍ  د  کې  ښار  علم  پل  مرکز 

 ۲۷ د  کې  ځمکه  مربع  مرت   ۴۵۰ پر  ودانۍ  پوړیزه  درې  دا 

ښارجوړولو  د  لګښت  په  افغانیو  زره   ۹۰۰ او  میلیونه 

رغیږي. څخه  بودجې  پرکختیایی  له  وزارت  ځمکو  او 

کوفاب  په  والیت  بدخشان  د  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو 

رغوي. ودانۍ  ښوونځي  ټولګي   ۱۰ پاشهر  د  کې  ولسوالۍ 

ځمکه  مربع  مرت   ۶۷۰ پر  ودانۍ  پوړیزه  دوه  دا 

د  لګښت  په  افغانیو  زره   ۳۰۰ او  میلیونه   ۲۱ د  کې 

رغیږي. څخه  بودجې  پرمختیایی  له  وزارت  مالیې 

و  رسمی  غیر  خانه های  برای  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 

غیر پالنی شهری؛ 29 هزار و 908 سند ملکیت را در 8 شهر 

پروسه  در  ملکیت  سند  توزیع  است.  منوده  توزیع  کشور 

هزار   16 به  کابل  شهر  در  شهری،  پالنی  غیر  ساحات  ثبت 

قطعه، در شهر مزار به 2 هزار و 372 قطعه، در شهر هرات 

و  هزار   1 به  آباد  جالل  شهر  در  قطعه،   595 و  هزار   4 به 

در  قطعه،   719 و  هزار    2 به  قندهار  شهر  در  قطعه،   530

 657 و  هزار    1 به  بامیان  شهر  در  قطعه،   49 به  فراه  شهر 

می رسد. قطعه   86 و  صد    9 به  نیلی  شهر  در  و  قطعه 

برای 914 هزار و 853  اکنون  تا  اراضی  و  وزارت شهرسازی 

خانه، سند ملکیت داده است تا بعد از ثبت ساحات غیر پالنی 

پخته کاری  شاروالی ها  سوی  از  آب روها  و  کوچه ها  شهری، 

ارایه گردد. این ساحات  برای  گشته و خدمات شهری بهرتتر 

هفته نامه
اراضی و  شهرسازی  وزارت  نشراتی  ارگان 

  ۱۴۰۰ سال سرطان  ماه  اول  هفته   ۱۵۷ شماره 

وزارت وړاندیز او د جمهوري ریاست لوړ مقام د ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 

دی. ګامرل شوی  بنسټ،  پر  ګڼې حکم  ۸۹۵مې  د  کال  ه  .ش 

محمود  محرتم  وزیر  ځمکو  او  جوړولو  ښار  د  ورپسې 

اشارۍ  د  ته  زده کړو  او  تجربو  امیني  بابر  ښاغيل  د  کرزي، 

له  وزارت  دې  د  معینیت  چارو  ځمکوالۍ  د  څنګ  تر 

د  چې  کړه  یې  زیاته  او  کړ  یاد  څخه  معینیتونو  مهمو 

کې  څرنګوايل  او  غوره وايل  په  وضعیت  چارو  ځمکوالۍ 

يش. پورته  ګټه  اړینه  څخه  تجربو  له  امیني  ښاغيل  د  به 

پاتې برخه دویم مخ...

د ښار جوړولو او ځمکو وزیر محرتم محمود کرزي د دې وزارت 

د ودانیزو چارو مرستیال، یو شمېر رئیسانو، امرینو او بېالبېلو 

څانګو مسووالنو په حضور کې ښاغلی بابر امیني د ښار جوړولو 

او ځمکو وزارت د ځمکوالۍ چارو مرستیال په توګه معريف کړ.

ځمکو  او  جوړولو  ښار  د  کې  پیل  په  غونډې  معريف  دې  د 

دې  د  غويث  غوث  محمد  ښاغيل  رئیس  دفرت  د  وزارت 

ښاغيل  د  توګه  په  مرستیال  د  چارو  ځمکوالۍ  د  وزارت 

ښار  د  نوموړی  چې  وویل  اړه  په  ګامرنې  د  امیني  بابر 

دې  د  کرزي  محمود  محرتم  وزیر  ځمکو  او  جوړولو 
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 په پکتیا کې څه باندې  ۱۷۵ زره جریبه

څړځایونه ثبت شول

 په پکتیکا کې څه باندې  ۱۱۳ زره جریبه
څړځایونه ثبت شول

 د ښار جوړولو او ځمکو وزیر د دې وزارت
د ځمکوالۍ چارو مرستیال معريف کړ

 کار عمرانی تعمیر کتاب خانه دانشگاه بدخشان
جریان دارد

دانشگاه  کتاب خانه  تعمیر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 

می کند. اعامر  فیض آباد  شهر  ششم  ناحیه  در  را  بدخشان 

در  مربع  مرت   645 مساحت  به  زمین  در  تعمیر  این 

بودجه  از  افغانی  میلیون   36 هزینه   با  منزل  سه 

می شود. اعامر  عالی  تحصیالت  وزارت  توسعه یی 

ښارجوړولو او ځمکو وزارت د څړځایونو رسوې، ثبت او نښه 

کولو په دوام، پکتیکا والیت اړوندو سېمو کې په  ۳۷ قطعو 

کې  ۱۱۳ زره او ۷۲۱جریب څړځایونه رسوې او ثبت کړي دي.

د  دوام،   په  ثبت  او  کولو  نښه  رسوې،  څړځایونو  د  

 ۷۴۳ او  ملیونه   ۵ دمه  دې  تر  کې،  والیتونو   ۲۸ په  هېواد 

دي.  شوي  ثبت  او  رسوې  څړځایونه  جریبه   ۶۵۵ او  زره 

 کار عمرانی مکتب تعمیر مکتب غازی
 محمدجان خان در والیت وردک جریان

دارد

غازی  مکتب  صنفی   16 تعمیر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 

محمدجان خان را در ولسوالی جغتو والیت وردک اعامر می کند.

سه  در  مربع  مرت   818 مساحت  به  زمین  در  تعمیر  این 

بودجه  از  افغانی  هزار   100 و  میلیون   43 هزینه   با  منزل 

می شود. اعامر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  توسعه یی 

 هرات کې څه باندې ۴ زره قطعې د ملکیت
سندونه وویشل شول

ښاري  رسمي  غیر  د  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو 

دمه  دې  تر  کې  ښار  هرات  په  دوام،  په  ثبت  د  سیمو 

دي. ویشيل  سندونه  ملکیت  د  قطعې   ۵۹۵ او  زره   ۴

تېرو  له  دوام  په  ثبت  کورونو  پالين  غیري  او  رسمي  غیر  د 

رشیف،  مزار  هرات،  کابل،  په  خوا  دې  په  را  کالونو  دوو 

په  او  ښارونو  نیلی  او  بامیان  فراه،  اباد،کندهار،  جالل 

کې  ولسوالیو  بولدک  سپین  او  انجیل  بلخ،  کوټ،  میربچه 

همداراز  او  شوي  ثبت  کورونه   ۸۵۳ او  زره   ۹۱۴ باندې  څه 

دي.   چمتو  ته  ویشلو  سندونه  ملکیت  د  قطعې  زره   ۵

ښارجوړولو او ځمکو وزارت د څړځایونو رسوې، ثبت او نښه 

قطعو   ۸۱ په   کې  سېمو  اړوندو  والیت  پکتیا  دوام،  په  کولو 

کې  ۱۷۵ زره او ۴۵جریب څړځایونه رسوې او ثبت کړي دي.

.

د  دوام،   په  ثبت  او  کولو  نښه  رسوې،  څړځایونو  د  

 ۷۴۳ او  ملیونه   ۵ دمه  دې  تر  کې،  والیتونو   ۲۸ په  هېواد 

دي.  شوي  ثبت  او  رسوې  څړځایونه  جریبه   ۶۵۵ او  زره 

چې  وکړه  غوښتنه  څخه  امیني  ښاغيل  له  همداراز  نوموړي 

ورسپارل شوې دنده په ښه ډول تر رسه کړي او د سرتو ميل 

برنامو په پيل کېدو، تصفيې چارو، استمالک، د ځمکې تبادلې 

او لېږد، کډسټر او نقشې اخیستلو، د قبالو ثبت او صادرولو، 

جیودیزي او کارټوګرايف په برخو کې خورا ډېره هڅه وکړي.

کچې  تر  ماسټرۍ  د  کې  حقوقو  په  امیني  بابر  ښاغلی 

چارو  ځمکوالۍ  د  همداراز  نوموړي  لري.  زده کړې  لوړې 

رسپرست  ریاست  عمومي  مجدد  اسکان  او  استمالک 

تر  رهربۍ  د  کې  ادارو  دولتي  بېالبلېو  په  څنګ  تر 

دی. کړی  کار  کې  چارو  تخنیکي  او  مدیریتي  په  کچې 



۳

 کابل کې څه باندې ۱۶ زره قطعې د ملکیت
سندونه وویشل شول  کار عمرانی یک باب کلینیک صحی در والیت

وردک جریان دارد

 جالل اباد کې څه باندې زر قطعې د  ملکیت
سندونه وویشل شول

 لوګر کې د التمور جومات ودانۍ رغنیزې
چارې روانې دي

 بیش از 2 هزار  سند ملکیت در شهر مزار
توزیع شد

صحی  کلینیک  یک باب  تعمیر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 

می کند. اعامر  وردک  والیت  سیدآباد  ولسوالی  در  را   BHC

یک  در  مربع  مرت   208 مساحت  به  زمین  در  تعمیر  این 

تطبیق  روند  دوام  به  اراضی  و  سازی  شهر  وزارت 

به  کنون  تا  شهری،  رسمی  غیر  ساحات  ثبت  برنامه 

باشنده  به  ملکیت  سند  قطعه   372 و  هزار    2 تعداد 

است. منوده  توزیع  مزار  شهر  رسمی  غیر  ساحات  گان 

سال  دو  از  پالنی  غیر  و  رسمی  غیر  های  خانه  ثبت  روند 

ښاري  رسمي  غیر  د  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو 

دمه  دې  تر  کې  ښار  اباد  جالل  په  دوام،  په  ثبت  د  سیمو 

دي. ویشيل  سندونه  ملکیت  د  قطعې   ۵۳۰ او  زر  یو 

تېرو  له  دوام  په  ثبت  کورونو  پالين  غیري  او  رسمي  غیر  د 

رشیف،  مزار  هرات،  کابل،  په  خوا  دې  په  را  کالونو  دوو 

بودجه  از  افغانی  هزار   900 و  میلیون   9 هزینه   با  منزل 

می شود. اعامر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  توسعه یی 

آباد،  جالل  مزار،  هرات،  کابل،  های  شهر  در  بدینسو 

میربچه  های  ولسوالی  نیلی  و  بامیان  فراه،  قندهار، 

کنون  تا  داشته،  ادامه  بولدک  سپین  و  انجیل  بلخ،  کوت، 

برنامه   واین  گردیده  ثبت   خانه   853 و  هزار   914 از  بیش 

دارد. توزیع  دیگرنیزآماده  ملکیت  سند  هزار   5 از  بیش 

په  او  ښارونو  نیلی  او  بامیان  فراه،  اباد،کندهار،  جالل 

کې  ولسوالیو  بولدک  سپین  او  انجیل  بلخ،  کوټ،  میربچه 

همداراز  او  شوي  ثبت  کورونه   ۸۵۳ او  زره   ۹۱۴ باندې  څه 

دي.   چمتو  ته  ویشلو  سندونه  ملکیت  د  قطعې  زره   ۵

ښاري  رسمي  غیر  د  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو 

دمه  دې  تر  کې  ښار  کابل  په  دوام،  په  ثبت  د  سیمو 

دي. ویشيل  سندونه  ملکیت  د  قطعې   ۱۷۸ او  زره   ۱۶

تېرو  له  دوام  په  ثبت  کورونو  پالين  غیري  او  رسمي  غیر  د 

رشیف،  مزار  هرات،  کابل،  په  خوا  دې  په  را  کالونو  دوو 

په  او  ښارونو  نیلی  او  بامیان  فراه،  کندهار،  اباد،  جالل 

کې  ولسوالیو  بولدک  سپین  او  انجیل  بلخ،  کوټ،  میربچه 

همداراز  او  شوي  ثبت  کورونه   ۸۵۳ او  زره   ۹۱۴ باندې  څه 

دي.   چمتو  ته  ویشلو  سندونه  ملکیت  د  قطعې  زره   ۵

 کار عمرانی تعمیر مدرسه سوچ در والیت

بدخشان عنقرب تکمیل می شود

صنفی  هشت  مدرسه  تعمیر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 

می کند. اعامر  بدخشان  والیت  جرم  ولسوالی  در  را  سوچ 

دو  در  مربع  مرت   675 مساحت  به  زمین  در  تعمیر  این 

بودجه  از  افغانی  هزار   700 و  میلیون   24 هزینه   با  منزل 

می شود. اعامر  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  توسعه یی 

ښارجوړولو  د  لګښت  په  افغانیو  زره   ۵۰۰ او  میلیونه 

رغیږي.  څخه  بودیجې  پراختیایی  له  وزارت  ځمکو  او 

ښارجوړولو او ځمکو وزارت د لوګر والیت په مرکز پل علم ښار 

کې د التمور جومات چې د ۵۰۰ ملونځ کوونکو ظرفیت لري، 

رغوي. دا یوه پوړیزه ودانۍ پر ۷۲۵ مرت مربع ځمکه کې د ۱۸



Regional Development Plan of Wardak 
Approved

Over 232,000 Jeribs of 

State Land Registered in 

Parwan 
In proceed of State Land Bank, the 
Ministry of Urban Development 
and Land – MUDL, has registered 
232,222 jeribs (46,444.4 hectares) 
of state land and properties 
throughout Parwan province.
Out of the total; 17,787 jeribs 
(3,557.4 hectares) is public 
properties under state institutions 
use and the remaining 215,206 
jeribs (43,041.2 hectares) of state 
land is yet to be used.
Moreover, the Ministry of Urban 
Development and Land, has so 
far survey, map and registered 
7,120,787 jeribs (1,424,157.4 
hectares) of state land and 
properties divided into 7,110 
portions in order to facilitate the 
implementation of government 
economic and development plans 
in 32 provinces of the country.

Construction of a 
School in Wardak 

Over 316,000 
Jeribs of State Land 
Registered in Kabul 

Construction of a Mosque in Nooristan 

school will be constructed on 
1,527-meter square of land, at 
an estimated cost of 53,000,000 
AFN, funded by development 
budget of the ministry. 

The Ministry of Urban Development 
and Land – MUDL, has started 
construction work of 14-class 
school which is named Bibi Fatima 
in Behsood district of Wardak 
province. 

Moreover, the two floors school 
will be constructed on 208-meter 
square of land, at an estimated 
cost of 37,900,000 AFN, funded 
by development budget of the 
ministry. 

In proceed of State Land 
Bank, the Ministry of Urban 
Development and Land – MUDL, 
has registered 316,573 jeribs 
(63,314.6 hectares) of state land 
and properties divided into 280 
portions throughout capital Kabul.
Out of the total; 8,176 jeribs 
(1,635.2 hectares) is public 
properties under state institutions 
use and the remaining 308,397 
jeribs (61,679.4 hectares) of 
state land is yet to be used.
Moreover, the Ministry of Urban 
Development and Land, has so 
far survey, map and registered 
7,120,787 jeribs (1,424,157.4 
hectares) of state land and 
properties divided into 7,110 
portions in order to facilitate the 
implementation of government 
economic and development plans 
in 32 provinces of the country.

The Ministry of Urban 
Development and Land – MUDL, 
has started construction work of a 
mosque in Paroon, the provincial 
city of eastern Nooristan province. 
Moreover, the two floors 

H.E Minister Mahmood Karzai 
in a meeting with Abdul Rahman 
Tariq, Maidan Wardak governor, 
Akhtar Mohammad Taher, 
director of the provincial council, 
and many other directors approved 
the regional development plan of 
central Maidan Wardak province. 
Moreover, in the beginning, the 
minister of urban development 
and land considered preparing 
and approval of regional 
development plan as a critical 
step towards the province’s 
regular development, facilitating 
the implementation of public and 
development projects as well as 
providing residents prosperity and 
economic growth of the province. 

In addition, the governor of Maidan 
Wardak also considered approval 
of regional development plan as 
an important step for a developed 
province and given expressed his 
gratitude to the ministry of urban 
development and land – MUDL 
for cooperation and full attention. 
It is worth mentioning that 
regional development plans 
are prepared for the purpose 
of equal development of cities 
and rural areas, economic 
growth, management of 
development activities of different 
organizations, reduction of 
poverty, and creation of healthy 
environment and citizen’s 
life style across the country. 

Over 335,000 Jeribs of 
State Land Registered in 
Herat 
In proceed of State Land Bank, the 
Ministry of Urban Development 
and Land – MUDL, has registered 
335,286 jeribs (67,057.2 hectares) 
of state land and properties 
throughout western Herat province.

Out of the total; 8,425 jeribs (1,685 
hectares) is public properties 
under state institutions use and the 
remaining 326,861 jeribs (65,372.2 
hectares) of state land is yet to be 
used.

Moreover, the Ministry of Urban 
Development and Land, has so 
far survey, map and registered 
7,120,787 jeribs (1,424,157.4 
hectares) of state land and 
properties divided into 7,110 
portions in order to facilitate the 
implementation of government 
economic and development plans 
in 32 provinces of the country.
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