هفته نامه

ارگان نشراتی وزارت شهرسازی و اراضی

شماره  ۱۴۸هفته چهارم ماه حمل سال 1400

په ارګ کې د «سل ورځې–سل زیري» برنامې د
برشي رسچینو او حکومتوالۍ اوونۍ مراسمو پر
مهال له کابل والیت استېناف ریاست څخه د ښار
جوړولو او ځمکو وزارت کابل ریاست ته د قبالو
اجرايي صالحیت د یوه پروټوکول په السلیکولو رسه
ولېږدول شو

د دې پروټوکول پر بنسټ چې
د کابل ښار جوړولو او ځمکو
رسپرست رئیس ښاغيل غالم حسین
رحامين او د کابل والیت د استېناف
محکمې رئیس ښاغيل قضاوتوال
شمسالرحمن رئیسخېل تر منځ
د جاللتآمب جمهور رئیس محمد
ارشف غني ،د جمهوري ریاست
لومړي مرستیال محرتم امرالله
صالح ،د ښار جوړولو او ځمکو
وزیر محرتم محمود کرزي،
قايضالقضات محرتم سید یوسف
حلیم او د سرتې محکمې رئیس
په حضور کې السلیک شو ،له
هرات وروسته په کابل کې د
برښنايي قبالو د ثبت ،اجراء او

صادرولو دویم دفرت دی
کېږي.
پرانېستل
چې
د ښار جوړولو او ځمکو وزیر
محرتم محمود کرزي په دې
مراسمو کې وویل ،د ښار جوړولو
او ځمکو وزارت د عرصي قبالو
په ثبت اجراء او صادرولو کې
چې څومره وخت رالنډ شوی ،هم
بسنه نهکوي او په وینا یې د دې
پروسې د چټکولو په برخه کې
بنسټیزې او قانوين الرې په نظر کې
نیول شوي دي .وروسته جاللتآمب
جمهور رئیس محمد ارشف غني
د وینا پر مهال وویل ،په هېواد
کې د اقتصادي ودې یو له مهمو
برخو څخه خوندي جایداد دی.

جاللتآمب جمهور رئیس په دې
مراسمو کې د عرصي قبالو ثبت،
اجراء او صادرول د خلکو لپاره
د خوندي جایداد یوازېنی رشط
وباله او زیاته یې کړه چې دا
لړۍ به په هېواد کې د پانګونې
جذب ،اداري فساد رسه د مبارزې
او د قبالو درجهبندۍ په برخه

همداراز ،د دې مراسمو پر مهال د
کابل ښار جوړولو او ځمکو ریاست
کې د عرصي قبالو د ثبت ،اجراء
او صادرولو دفرت د ښار جوړولو
او ځمکو وزارت د ځمکوالۍ
چارو مرستیال ښاغيل ګلالرحمن
توتاخېل ،د کابل وايل ښاغيل محمد
یعقوب حیدري ،د ښار جوړولو او
ځمکو د ساختامين چارو مرستیالې
اغلې سحر همدرد ،د کابل
والیت د استېناف محکمې رئیس
محرتم قضاوتوال شمسالرحمن
رئیسخېل او د ښار جوړولو او
ځمکو وزارت د نورو رئیسانو په
ګډون ،د پرانېستې پټۍ پرې کړه.
په دې مراسمو کې د کابل
ښار جوړولو او ځمکو ریاست
رسپرست ښاغيل غالم حسین
رحامين د قبالو دفرت او د قبالو
اخیستلو پړاوونو په اړه د ښار
جوړولو او ځمکو وزارت د

او د قبالو درجهبندۍ په برخه
کې د هېواد لوړېدو ته زمینه
برابره کړي و د دې برخې په
پيل کېدو کې یې د ښار جوړولو
او ځمکو وزارت او د ځمکوالۍ
چارو معینیت رهربۍ له نه ستړې
کېدونکیو هلو ځلو ستاینه وکړه.

ځمکوالۍ چارو مرستیال او د
کابل وايل ته د معلومات ورکړل
او د عرصي قبالو د ثبت ،اجراء او
صادرولو په امریت کې د مسلکي
کسانو د استخدام په اړه ډاډ ورکړ.
وروسته ښاغيل ګلالرحمن
توتاخېل ښار جوړولو او ځمکو
وزارت ته د قبالو اجرايي صالحیت
د لېږد په برخه کې د هېواد سرتې
محکمې له همکارۍ په مننې د
ښار جوړولو او ځمکو وزارت
د ځمکوالۍ چارو د معینیت تر
چرت الندې د رڼو ،کره او چټکو
چارو په تر رسه کولو ټینګار وکړ
او په کابل کې یې د دې پروسې
پرانېستل د ښار جوړولو او ځمکو
وزارت لپاره سرته بریا یاده کړه
او د برښنايي قبالو د ثبت ،اجراء
او صادرولو په برخه کې د خدماتو
وړاندې کول د خلکو لپاره د
باور زیاتونې ښه فرصت وباله.

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب  24صنفی در
والیت پروان ادامه دارد
وزارت شهرسازی و اراضی
تعمیر یک باب مکتب 24
صنفی را در ولسوالی سیاه گرد
والیت پروان اعامر میکتد.
این تعمیر در زمین به مساحت

 756مرت مربع در سه منزل با
هرینه  33میلیون و  900هزار
افغانی از بودجه توسعهیی وزارت
شهرسازی و اراضی اعامر میشود.

په بدخشان کې څه باندې  ۲۹۴زره جریبه څړځایونه
ثبت شول
ښار جوړولو او ځمکو وزارت د
څړځایونو رسوې ،ثبت او نښه
کولو په دوام ،د بدخشان والیت
اړوندو سېمو په  ۳۴قطعو
کې  ۲۹۴زره او  ۶۴۳جریب
څړځایونه رسوې او ثبت کړي دي.

د څړځایونو رسوې ،نښه کولو
او ثبت له پیله ،د هېواد په ۲۸
والیتونو کې ۵ ،مېلیونه او ۷۴۳
زره او  ۶۵۵جریبه څړځایونه
رسوې او ثبت شوي دي.

رقم ثبت علفچرها در بغالن از  190هزار جریب
گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در
ادامه تطبیق روند رسوی ،عالمه
گذاری و ثبت علفچرها 190
هزار و  891جریب علفچر را در
 46قطعه در مربوطات والیت
بغالن رسوی و ثبت منوده است.

این وزارت ازآغاز کار رسوی،
عالمه گذاری وثبت علفچرها تا
کنون  5میلیون و  743هزار و 655
جریب علفچر در سطح  ۲۸والیت
کشور رسوی و ثبت گردیده است.

فراه والیت کې د  ۸صنفي ښوونځې د رغولو چارې
روانې دي

یاد ښوونځۍ په  ۶۰۰مرت مربع

کنړ والیت کې د  ۶صنفي ښوونځې د رغولو چارې
روانې دي
ځمکه په دوه پوړو کې د ۲۲
ښارجوړولو او ځمکو وزارت د
کنړ والیت د چپکو کيل په اسامر میلیونه افغانیو په لګښت د ښار
ولسوالۍ کې د  ۶صنفي ښوونځې جوړولواوځمکو وزارت لخوا
جوړیږي.
جوړوي.

رقم ثبت علفچرها در میدان وردگ به بیش از 182
.هزار جریب رسید
وزارت شهرسازی و اراضی در
ادامه تطبیق روند رسوی ،عالمه
گذاری و ثبت علفچرها  182هزار
و  527جریب علفچر را در 54
قطعه در مربوطات والیت میدان
وردک رسوی و ثبت منوده است.

ازآغاز کار رسوی ،عالمه گذاری
وثبت علفچرها تا کنون  5میلیون
و  743هزار و  655جریب علفچر
در سطح  ۲۸والیت کشور رسوی و
ثبت گردیده است

ښارجوړولو او ځمکو وزارت
د فراه والیت د رود کهنه کيل
په الش جوین ولسوالۍ کې
د  ۸صنفي ښوونځې رغوي.

یاد ښوونځۍ په  ۶۰۰مرت مربع
ځمکه په دوه پوړو کې د  ۲۰میلیونه
افغانیو په لګښت د ښار جوړولو
او ځمکو وزارت لخوا رغیږي.

رقم ثبت علفچرها در بلخ به بیش از  130هزار
جریب رسید
وزارت شهرسازی و اراضی در
ادامه تطبیق روند رسوی ،عالمه
گذاری و ثبت علفچرها 130
هزار و  296جریب علفچر را
در  23قطعه در مربوطات
والیت بلخ رسوی و ثبت منوده است.
ازآغاز کار رسوی ،عالمه گذاری
وثبت علفچرها تا کنون  5میلیون
و  743هزار و  655جریب
علفچر در سطح  ۲۸والیت کشور
رسوی و ثبت گردیده است.
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رقم ثبت علفچر ها در غور از  ۲۷۷هزار جریب
گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در
ادامه تطبیق روند رسوی ،عالمه
گذاری و ثبت علفچرها  ۲۷۷هزار
و  ۹۷۹جریب علفچر را در ۳۲
قطعه در مربوطات والیت غور
رسوی و ثبت منوده است.

از آغاز کار رسوی ،عالمه گذاری
وثبت علفچرها تا کنون  ۵میلیون
و  ۷۴۳هزار و  ۶۵۵جریب علفچر
در سطح  ۲۸والیت کشور رسوی و
ثبت گردیده است.

کار عمرانی تعمیر مهامنخانه مقام والیت کاپیسا
ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر
مهامنخانه مقام والیت کاپیسا
واقع در مرکز آن والیت را اعامر
میکند.این تعمیر در زمین به

مساحت  600مرت مربع در دو
منزل با هرینه  42میلیون و 200
هزار افغانی از بودجه توسعهیی
وزارت شهرسازی و اراضی اعامر
میشود.

فاریاب والیت کې د ینګي تیګرمان جومات ودانۍ د
رغولو چارې روانې دي

ښارجوړولو او ځمکو وزارت
فاریاب والیت د اندخوې ولسوالۍ
په پامچي کيل کې ینګي تیګرمان
جومات ودانۍ رغوي.یاد جومات

په  ۵۵۴مرت مربع ځمکه په یوه پوړ
د  ۲۱میلیونه او  ۳۰۰زره افغانیو
په لګښت د ښارجوړولو او ځمکو
وزارت له خوا رغیږي.

پروان والیت کې د اتفاق جمشید خیل جومات د
رغولو چارې روانې دي

ښارجوړولو او ځمکو وزارت د
پروان والیت په مرکز صیادان
کيل کې د اتفاق جمشید
خیل جومات ودانۍ جوړوي.

یاد جومات په  ۲۳۰مرت مربع
ځمکه په دوه پوړو کې د ۱۱
میلیون او  ۴۰۰زره افغانېو
په لګښت د ښارجوړولو او
ځمکو وزارت لخوا جوړیږي.

رقم ثبت علفچرها در بادغیس از  ۱۰۱هزار جریب
گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در
ادامه تطبیق روند رسوی ،عالمه
گذاری و ثبت علفچرها  ۱۰۱هزار
و  ۵۰۷جریب علفچر را در ۱۷
قطعه در مربوطات والیت باغیس
رسوی و ثبت منوده است.

از آغاز کار رسوی ،عالمه گذاری
وثبت علفچرها تا کنون  ۵میلیون
و  ۷۴۳هزار و  ۶۵۵جریب علفچر
در سطح  ۲۸والیت کشور رسوی و
ثبت گردیده است.

هلمند والیت کې څه د پاسه  ۳۱۷زره جریبه دولتي
ځمکه ثبت شوه
د دولتي ځمکو ثبت په دوام ،ښار
جوړولو او ځمکو وزارت په هلمند
والیت کې  ۳۱۷زره او  ۶۱۵جریبه
دولتي ځمکه رسوې او ثبت کړې ده.
له دې ډلې ۳۱۶۲۹۷ ،جریبه
ځمکه سپینه دولتي ځمکه او
پاتې  ۱۳۱۸جریبه یې د دولت تر
استفادې الندې عامه ملکیتونه دي

.
ښار جوړولو او ځمکو وزارت
تر اوسه  ۷میلیون او و۳۶۵۲۱
جریبه دولتي او د دولت تر
استفادې الندې عامه ملکیتونه
د حکومت د اقتصادي او
پراختیايي پالنګذاریو د ښه تطبیق
لپاره رسوې او ثبت کړي دي.

رقم ثبت علفچرها در بامیان از  343هزار جریب
گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در
ادامه تطبیق روند رسوی ،عالمه
گذاری و ثبت علفچرها  343هزار
و  316جریب علفچر را در 37
قطعه در مربوطات والیت بامیان
رسوی و ثبت منوده است.

ازآغاز کار رسوی ،عالمه گذاری
وثبت علفچرها تا کنون  5میلیون
و  743هزار و  655جریب علفچر
در سطح  ۲۸والیت کشور رسوی و
ثبت گردیده است.
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Over 182,000
Jeribs of Pasture
Registered in
Maidan Wardak
In proceed of surveying, lining and
registering pastures, the Ministry of
Urban Development and Land – MUDL
has registered 182,527 jeribs (36,505
hectares) of pasture divided into 54
portions in Maidan Wardak province.
Moreover, since the initiative, MUDL
has registered more than 5,743,655
jeribs (1,148,731 hectares) of pasture in
28 provinces of the country.

Over 90,000 Jeribs of

Completion of Bibi Aisha School in
Paktika

The Ministry of Urban Development
and Land – MUDL, has completed
construction work of Bibi Aisha school
in Khair Kot district of eastern Paktika
province.

The two floors school has been
completed on 505m² of land, cost of
23,200,000 AFN which funded by
developmental budget of the ministry.

Over 237,000 Jeribs of State Land

Over 296,000
Jeribs of Pasture
Registered in Herat
In proceed of surveying, lining and
registering pastures, the Ministry of
Urban Development and Land – MUDL
has registered 296,103 jeribs (59,220
hectares) of pasture divided into 94
portions in western Herat province.
Moreover, since the initiative, MUDL
has registered more than 5,743,655
jeribs (1,148,731 hectares) of pasture in
28 provinces of the country.

Registered in Kunduz
In proceed of State Land Bank
Programme, the Ministry of Urban
Development and Land – MUDL has
registered 237,996 Jeribs (47,599
hectares) of state-owned land and
properties divided into 325 portions
throughout northern Kunduz province.
Out of the total; 12,342 jeribs (2,468
hectares) of land is public properties
under state institutions use and the

remaining 225,654 jeribs (45,130
(45,130 hectares) of state land is yet
to be used.
Moreover, since the initiative, in order to implement grand development
projects, the Ministry of Urban Development and Land, has registered
6,919,515 jeribs (1,383,903 hectares)
of state land and properties divided
into 7012 portions in 32 provinces of
the country.

Construction of 6-classes Secondary
School in Paktika
Over 144,000 Jeribs
of Pasture Registered
in Nooristan
In proceed of surveying, lining and
registering pastures, the Ministry of
Urban Development and Land – MUDL
has registered 144,235 jeribs (28,847
hectares) of pasture divided into 106
portions in eastern Noristan province.
Moreover, since the initiative, MUDL
has registered more than 5,743,655
jeribs (1,148,731 hectares) of pasture in
28 provinces of the country.

The Ministry of Urban Development
and Land – MUDL, has started
construction work of 6-classes
secondary school in Jani Khil district
of eastern Paktika province.

The two floors school will be completed
on 641m² of land, cost of 16,400,000
AFN which funded by developmental
budget of the ministry.

Pasture Registered in
Nangarhar
In proceed of surveying, lining and
registering pastures, the Ministry
of Urban Development and Land –
MUDL has registered 90,209 jeribs
(18,041 hectares) of pasture divided
into 22 portions in eastern Nangarhar
province.
Moreover, since the initiative, MUDL
has registered more than 5,743,655
jeribs (1,148,731 hectares) of pasture in
28 provinces of the country.

Construction of
Yangi Tegirman
Mosque in Faryab
The Ministry of Urban Development
and Land – MUDL, has started
construction work of Yangi Tegirman
Mosque in Yamchi village of Andkhoy
district of northern Faryab province
The one floor Mosque will be
constructed on 554m² of land, cost
of 21,300,000 AFN which funded by
developmental budget of the ministry.

Over 224,000
Jeribs of State
Land Registered in
Ghazni

In proceed of State Land Bank
Programme, the Ministry of Urban
Development and Land – MUDL has
registered 224,736 Jeribs (44,947
hectares) of state-owned land and
properties divided into 99 portions
throughout Ghazni province.
Out of the total; 1,538 jeribs (307
hectares) of land is public properties
under state institutions use and the
remaining 223,198 jeribs (44,639
hectares) of state land is yet to be used.
Moreover, since the initiative, in order
to implement grand development
projects, the Ministry of Urban
Development and Land, has registered
6,919,515 jeribs (1,383,903 hectares) of
state land and properties divided into
7012 portions in 32 provinces of the
country.
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