د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده
\

مقررات اسکان پروژه های شهری پالن )) ((۲۵ساله شهر کابل

شماره (( ۱۶ ))۷سرطان ۱۳۵۸

نمبر مسلسل ()۴۳۰

محترم وزیر عدلیه و لوی څارنوال !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۱۴۴۶در جلسه ( )۴۲تاریخی  ۵۷/۱۲/۲۰با مالحظه ورقه عرر

شرماره ()۱۰۷۴۴

مورخ  ۵۷/۱۱/۲۸وزارت داخله مراتب آتی را تصویب نمود:
(( مقررات اسکان پروژه های شهری پالن بیست و پنج سراۀ شرهر اابر برداخ چهرار فصر و بیسرت و پرنج مراده اره بمهرر
دار االنشاء رسیده منظور است  .در جریده رسمی نشر شود )).
مراتب تصویب مجلس وزراء اه به منظوری رئیس شورای انقالبی جمهوری دمواراتیک افغانسرتان رسریده بشرما خبرر داده
شد تا در نشر آن به جریدۀ رسمی اقدام گردد .

حفیظ هللا امین لومړی وزیر
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مقررات اسکان پروژه های شهری پالن ۲۵ساله شهر کابل
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقررات باساس حکم ماده یازدهم خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دمواراتیک افغانستان و بمنظور تنظیم امرور
مربوط به اسکان باشندگان تطبیق پالنهای تفصیلی توسعوی پروژه های شهری و پالن ( )۲۵ساۀه شهر اابر وعرگ گردیرده
است.
ماده دوم:
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زمین برای اعمار مناز رهایشی به اساس مقررات شارواۀی ااب به مستحقین توزیگ میگردد و برای ساختمان هرای سراحه
تجارتی تحت نظر هیات منتخب ښارواۀی ااب بطور مزایده بفروش میرسد .

فصل دوم

استمالک و قیمت گذاری زمین و عمارات

ماده سوم:

قیمت اوسط فروش زمین های اه تحت احداث پرروژه قررار میگیررد برا در نظرر داشرت درجره واتگروری زمرین بعرد از اخر
معلومات از منابگ معتبر تثبیت وبعد از منظوری حکومت ناف میگیرد .
ماده چهارم:

ساختمان های اه مطابق پالن تفیصلی بداخ نمرره اعمرار گردیرده وتحرت احرداث پرروژه هرا قررار میگیررد مطرابق بره احکرام
مندرج الیحه شماره ( )۴۸تاریخی  ۵۳/۱/۸قیمت گ اری میشود .
درینصورت قیمت زمین ومصارف ساختمان بدون مصاۀه بماۀک پرداخته میشود .هر گاه ماۀک جایداد خواهش گرفتن مرواد
ومصاۀه عمارت استمالا ی خویش را داشته باشد در آن صورت مناصفه قیمت جایداد استمالای با قیمت مکم زمین ومرواد
ومصاۀه بماۀک پرداخته میشود.
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ماده پنجم:
هر گاه منز یا زمین شخصی اه تحت احداث پروژه باشد استمالک گرردد درصرورت اره شرخز منرز یرا زمرین دیگرر در
ساحه شهر نداشته باشد  ،مستحق یک نمرره زمرین بقیمرت تمرام شرد در همران پرروژه مری باشرد اگرر در پرروژه مر اور زمرین
موجود نباشد در سایر پروژه های شهری یک نمره زمین بقیمت تمام شد پروژه برایش داده می شود .
ماده ششم:
قیمت زمین های دارای اشجار مثمر وغیر مثمر از طرف هیات ښارواۀی به اشتراک نماینرده وزارت زراعرت و اصرالحات
ارعی تثبیت میگردد.
ماده هفتم:
مناطقیکه شام حکم ماده او این مقرره نباشد و به ښارواۀی ااب ملحرق گرردد صررف از ۀحراظ تثبیرت محصرو صرفائی و

ماده هشتم:
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تکس اماان توسط هیات موظف ښارواۀی قیمت گ اری میشود.

برای تثبیت قیمت تمام شد زمرین هرای پرروژه قیمرت اصر زمرین و مصرارف احرداث جراده هرا  ،سرراها ،محرالت  ،پاراهرا ،
ایستگاه ها و پاراینگ ها بشمو مصارف تسطیح و پخته ااری درنظر گرفته میشود .
ماده نهم:

زمین های دوۀتی و تصدی های دوۀتی در ااب اه تحت ساحه پروژه قرار میگیرد بدون اخ قیمت به ښارواۀی ااب سرپرده
میشود.
ماده دهم:

تثبیت ملکیت اشخاصیکه زمین های دوۀتی را قب از احرداث پرروژه بره زمرین زراعتری مبرد و یرا براالی آن منرز رهایشری
ساخته اند از طرف هیات منتخب ښارواۀی بشمو نماینده های وزارت ماۀیه واداره اصالحات ارعی صورت میگیرد.
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فصل سوم
خریداری زمین در پروژه ها و خارج آن
ماده یازدهم:
اشخاصیکه در پروژه ها به اساس سند عرفی زمین خریداری نموده و مطابق بمقررات ریاست شهر سازی مصارف معینره
پروژه را پرداخته باشند مکلف به طی مراح

ی باشند:

 -۱هر گاه عمارت مکم یا نیمکاره باالی یرک نمرره زمرین یرا بریش از آن اعمرار شرده باشرد خریردار مکلرف اسرت از ماۀرک
اوۀی قباۀه شرعی اخ نماید .اجازه تکمی اار بعد از درج قباۀه در دفتر پروژه داده میشود.
 -۲هرگاه یک نمره زمین خریداری و باالی آن ساختمان صورت نگرفته باشد خریردار مکلرف اسرت از ماۀرک قباۀره شررعی
اخ نماید .بعد از درج قباۀه در دفتر پروژه اجازه ساختمان داده می شود.
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هر گاه بیش از یک نمره زمین خریداری و باالی آن ساختمان صورت نگرفته باشد خریدار صرف مستحق یک نمره زمین
بوده نمرات اعافی استمالک واجازه ساختمان وقتی داده میشود اه خریدار مراح قباۀه شرعی راطی نماید.
ماده دوازدهم:

اشخاصیکه در پروژه ها به اساس سند اصوۀی قباۀه شرعی یک نمره زمین یرا بریش از آن خریرداری نمروده وۀری مطرابق بره
مقررات شهر سازی مصارف معینه پروژه را نپرداخته باشند بعرد از پرداخرت مصرارف معینره پرروژه برا افرزودی ده فیصرد
جریمه با در نظر داشت حکم ماده یازدهم این مقررات اجازه ساختمان داده میشود .
ماده سیزدهم:

اشخاصیکه در پروژه ها یرک نمرره زمرین یرا بریش از آن بره اسراس قباۀره شررعی خریرداری و تعمیرر مکمر یرا نریم اراره ویرا
احاطه باالی آن بنا ارده باشند و مصارف معینه پرروژه را نیرز پرداختره باشرند زمرین ویرا چهرار دیرواری بریش از یرک نمرره
استمالک میگردد هرگاه تعمیر نیم ااره بیش از یک نمرره باشرد راجرگ بره اسرتمالک آن هیئرت منتخبره ښرارواۀی اابر مطرابق
شرایط وقت و زمان تصمیم اتخا مینماید .
ماده چهاردهم:
اشخاصیکه در پروژه ها سی و سه فیصد زمین ملکیت قانونی خویش را به اختیار پروژه گ اشته و مصارف پروژه را نیرز
پرداخته باشند با اوشان قرار ی معامله میشود:
-۱در صورتیکه باالی زمین عمارت مکم یا نیم ااره ویرا احاطره بنرا شرده باشرد چگرونگی درج دفترر پرروژه گردیرده اجرازه
ااما ساختمان داده میشود .
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 -۲در صورتیکه زمین بیش از یک نمره باشد اجرازه سراختمان صررف بررای یرک نمرره داده شرده و براقی نمررات اسرتمالک
میگردد .
ماده پانزدهم:
اشخاصیکه سی و سه فیصد زمین ملکیت قانونی خویش را به اختیار پروژه گ اشته وۀی مصارف معینه پروژه را نپرداخته
باشند بعرد از اخر مصرارف معینره پرروژه برا ایرزاد ده فیصردجریمه چگرونگی درج دفترر پرروژه گردیرده اجرازه سراختمان داده
میشود .هرگاه زمین بی ش از یک نمره باشد اجازه ساختمان صرف برای یک نمره داده میشود مشروط برر اینکره در پرروژه
های شهری خانه یا زمین نداشته باشد و باقی نمرات استمالک میگردد درینصورت مصارف معینه پروژه با ایزاد ده فیصرد
جریمه صرف از یک نمره زمین اخ میگردد .
ماده شانزدهم:
اشخاصیکه در پروژه ها زمین اخ یا صاحبان اصلی در ملکیت های قانونی خویش تعمیر تکمی شده یا نیم اراره دارنرد در
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صورتیکه در پالن های تفصیلی جدید تعمیرات شان حفظ گردد اگر مصرارف معینره پرروژه را ارالا یرا قسرما ا نپرداختره باشرند
مصارف ښارواۀی از روی تفاوت بین قیمت استمالک و قیمت فروش پروژه اخ میگردد .هرگاه در بین ساختمان های حفظ
شررده یررک یررا چنررد نمررره زمررین واقررگ گررردد یررک نمررره زمررین در صررورت تثبیررت الجایرردادی برره شرررایط متر اره تعیررین و مررابقی
استمالک میگردد .
ماده هفدهم:

اشخاصیکه ملکیت دوۀت را غصرب و براالی آن خرود سررانه عمرارت سراخته باشرند در حاۀیکره در پرالن منظرور شرده منطقره
حفظ باشد قیمت زمین با ده فیصد جریمره از روی قیمرت تمرام شرد فرروش همران پرروژه تحصری میگرردد .در صرورتیکه در
پالن حفظ نباشد زمین ملکیت دوۀت و ماۀک صرف مستحق مواد و مصاۀه خود میباشد .
ماده هجدهم:

اشخاصیکه قباۀه شرعی زمرین زراعتری را اره تحرت احرداث پرروژه واقرگ بروده بدسرت داشرته باشرند و براالی آن خرود سررانه
عمارت ساخته باشند درین صورت عمارت شان بروی الیحه قیمرت گر اری تعیرین قیمرت گردیرده مناصرفه قیمرت سراختمان و
قیمرت مکمر زمرین برا مرواد و مصراۀه بماۀرک داده میشرود .در غیرر آن هرگراه ماۀرک جایرداد خرواهش گررفتن مرواد و مصرراۀه
عمارت تحت استمالک خود را نداشته باشد ،درین صورت اص تمام قیمت تعمیر با قیمت مکم زمین بدون مصاۀه بماۀک
پرداخته میشود .
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ماده نزدهم:
اشخاصیکه باالی زمین زراعتی ملکیت قانونی خویش خودسرانه عمارت ساخته و به ښارواۀی ااب تعهد داده باشرند اره در
موقگ احداث پروژه باالی زمین شان هیچ گونه ادعائی ندارد اینگونه عمارات نیرز باسراس الیحره قیمرت گر اری تعیرین قیمرت
گردیده مطابق حکم ماده ( )۱۸این مقررات با او شان رفتار میشود .
ماده بیستم:
سراختمانهای ارره بعرد از منظرروری ایررن مقرررات خودسرررانه اعمرار میگرردد قیمررت سراختمان پرداخترره نمیشرود .ماۀررک صرررف
مستحق مواد و مصاۀه میباشد .
ماده بیست ویکم:
اشخاصیکه قب از عملی شدن پالن منطقه مناز یرا دیگرر ملکیرت عمرانری خرویش را براالی ښرارواۀی اابر تقاعراء فرروش
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مینمایررد در صررورت ارره منررز مر اور شکسررت فرراحش ارررده خطررر مرراۀی و جررانی از آن متصررور باشررد و هیررات بررا صررالحیت
ښارواۀی ااب در مورد استمالک آن ابراز نظر ارده باشد عمارت شان استمالک گردیده تنها قیمت زمین با مرواد و مصراۀه
بماۀک پرداخته میشود .
ماده بیست و دوم:

اشخاصیکه به قباۀه های عرفی زمین خریداری و باالی آن عمارت خودسرانه ساخته باشند ساختمان شان طبق الیحه قیمرت
گ ار ی تعیین قیمت گردیده مناصفه قیمت ساختمان با مواد و مصاۀه بماۀرک پرداختره میشرود و قیمرت زمرین بره شخصری داده
میشود اه سند شرعی مبنی بر ملکیت این زمین را بدست داشته و مراح تصرفیوی آن طری گردیرده باشرد .ماۀرک دومری اره
سند عرفی بدست دارد با ماۀک زمین قیمت آنرا ح و فص می نماید .

هرگاه ماۀکین قباۀه عرفی در مربوطات شهر ااب خانه نداشته باشند یک نمره زمین به قیمت تمام شرد همران پرروژه بایشران
توزیگ میگردد .

همچنان اشخاصیکه بموجب قباۀه عرفی خانه خریداری نموده باشد نیز تابگ حکم همین ماده میباشد .
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فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده بیست و سوم:
اخ فیصدی  ،جریمه و مصارف معینه پروژه باالی محصو صفائی و تکس اماان ښارواۀی تاثیر نداشرته مطرابق مقرررات
مربوطه آن اخ میگردد .
ماده بیست و چهارم:
اشخاصیکه قب از منظوری و ناف شدن این مقررات جایداد یا زمین خود را طبق فرامین سابق بره اسرم دوۀرت قباۀره شررعی
داده اند از احکام این مقررات مستثنی میباشند .
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ماده بیست و پنجم:

این مقررات بعد از تصویب مجلس وزراء ناف و در جریدۀ رسمی نشر میگردد .
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