اعالمیه مطبوعاتی
بیش از  ۷۵۰هزار خانه غیررسمی و غیر پالنی در هشت شهر کشور
رسوی و ثبت شد

وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامۀ ثبت ساحات غیررسمی شهری تا اکنون به تدهدا  ۷۵۴ههاار و  ۲۳۳خانه غیررسهمی و غیهر

پالنی را ر شهرهای کابل ،هرات ،ماار رشیف ،جالل آبا  ،قندهار ،فراه ،بامیان و نیلی رسوی و ثبت منو ه است.

از میان این رقم ،ب تددا  ۴۷۴۹۷۲خان ر شهر کابل ۸۱۴۴۲ ،خان ر شهر ماار رشیف ۷۲۷۴۳ ،خان ر شهر هرات ۵۱۸۱۸ ،خانه

ر شهر قندهار ۲۴۳۸۴ ،خان ر شهر جالل آبا  ۱۲۳۹۲ ،ر مرکا بامیان ۱۲۰۱۴ ،خان ر مرکا والیت فراه و  ۷۱۳۸خان هم ر شهر

نیلی مرکا والیت ایکندی رسوی و ثبت شده است.

وزارت شهرسازی و اراضی چندی پیش ساحۀ پوشش برنام ثبت ساحات غیررسمی شهری را ب برخی ولسوالیها نیا توسهد ا که ر
نتیج ب تددا  ۳۷۷۲خان ر ولسوالی میربچ کوت والیت کابل ۲۶۱۷ ،خان ر ولسهوالی بلهو والیهت بلهو ۴۶۷۰ ،خانه ر ولسهوالی
سپین بولدک والیت قندهار و  ۶۷۲۱خان ر ولسوالی انجیل والیت هرات رسوی و ثبت گر یده است.

هدف از تطبیق برنام ثبت ساحات غیررسمی شههری ،رسوی و ثبهت منهازل ر سهاحات غیررسهمی شههری ،توزیهن سهند ملکیهت ،رفهن

تبدیض میان ساحات رسمی و غیررسمی ،ارائ خدمات یکسان شهری و از طریق تطبیق برنام ههای بهسهازی و احیهای مجهد تبهدیل

منو ن ساحات غیررسمی و غیر پالنی ب بهرتین ساحات رهایشی میباشد.

همامان با رسوی و ثبت ساحات غیررسمی شهری ،روند توزین سند ملکیت ب این خان ها نیا آغاز شده و تها اکنهون به تدهدا  ۲۰ههاار

سند ب خانۀ غیر رسمی و غیر پالنی شهرهای کابل ،هرات ،جالل آبا  ،بامیان و نیلی توزین شده است.

وزارت شهرسازی و اراضی تا پایان سال  ۲۰۲۰میال ی ب  ۵۰۰هاار منال ر هشت شهر تحت پوشش ،سند ملکیت توزین میکند که

از ماایای آن س میلیون هموطن ب طور مستقیم مستفید خواهند شد.
--------------------------------------برای مدلومات ماید:
حشمت نارصی ،رئیس اطالعات و ارتباط عام و سخنگو
مبایل۰۷۷۸۱۱۱۳۸۵ :

ایمیلhashmat.nasiri@MUDL.gov.af :
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